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Nr.
M suri / Acţiuni
Instituție Stadiul îndeplinirii Termen de
crt.
implicat
în trimestrul IV
finalizare
M SURA 1 Asigurarea informațiilor statistice oficiale, corespunz tor nevoilor naționale și Sistemului Statistic Național, în convergenț cu
Programul Statistic European, prin colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercet rile statistice anuale şi infra-anuale
c tre INS - sediul central, conform Programului Statistic Naţional Anual 2017
Statistica agriculturii
30.06.2017
1. Producţia vegetal la principalele culturi
Pontențialul productiv al plantațiilor pomicole și al plantațiilor viticole destinate producției de
au fost obţinute și
struguri de mas
analizate informaţii
de la 265 unit ţi
statistice, necesare
Direcţia pentru obținerea și 31.12.2017
Judeţean analiza
datelor
de
privind potențialul
Statistic productive
al
(D.J.S.) plantațiilor pomicole
Efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animal
31.08.2017
Efectivele de bovine existente la 1 iunie
au fost obţinute și
analizate informaţii
30.10.2017
de la 313 unit ţi
statistice
Efectivele de porcine existente la 1 mai
au fost obţinute și
analizate informaţii
30.10.2017
de la 139 unit ţi
statistice
Activitatea economic a unit ţilor agricole cu personalitate juridic
30.06.2017
Num rul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultur şi silvicultur ,
mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospod riile populaţiei/exploataţiile
31.06.2017
agricole individuale şi unit ţile cu personalitate juridic
Pesticidele plasate pe piaţ
au fost obţinute și
analizate informaţii
31.12.2017
de la 57 unit ţi
statistice

Ancheta structural în agricultur

Statistica silviculturii
2. Volumul de lemn exploatat

au fost obţinute și
analizate informaţii
31.12.2017
de la 5889 unit ţi
statistice
D.J.S.

Statistica mediului
3. Cheltuieli pentru protecţia mediului
D.J.S.

Distribuţia apei

Locuinţele conectate la sistemele de canalizare
Statistica deșeurilor agricole

au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 17 unit ţi
30.10.2017
statistice
privind
volumul de lemn
exploatat
au fost obţinute și
analizate
informaţii de la
629
unit ţi
statistice, privind
cheltuielile pentru
protecția mediului
au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 31 unit ţi
statistice, necesare
pentru obținerea și
analiza
datelor
statistice
privind
cantit țile de ap
distribuit
au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 42 unit ţi
statistice
necesare
pentru procedura de

30.11.2017

31.10.2017

31.08.2017
31.12.2017

estimare
privind
generarea, tratarea și
externalizarea
deșeurilor agricole
Statistica întreprinderilor
4. Statistici structurale de întreprinderi – AS întreprinderi şi AS servicii
D.J.S.

Statistica societ ţii informaţionale în întreprinderi

Statistici structurale de întreprinderi – Filiale româneşti în str in tate

au fost obţinute și
analizate
informaţii de la
1597
unit ţi
statistice necesare
pentru obținerea
30.11.2017
informațiilor
necesare
pentru
caracterizarea
sistemului
productive
și
comercial
al
întreprinderilor
au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 413 unit ţi
statistice
statistice
necesare
pentru
31.12.2017
obținerea
informațiilor
necesare
pentru
caracterizarea
sistemului
informațional
au fost obţinute
informaţii de la 905
unit ţi
statistice 30.11.2017
necesare
pentru
obținerea
și

prelucrarea
informațiilor
necesare
privind
activitatea filialelor
grupurilor românești
în str in tate
- au fost obţinute
informaţii de la 905
unit ţi
statistice,
necesare
pentru
estimarea tendinţelor
de
evoluţie
a
activit ţii
din
Lunar
industria
prelucr toare,
construcţii, comerţ cu
am nuntul, servicii,
investiţii în industrie
pe termen scurt şi
mediu
31.05.2017
au fost obţinute
informaţii de la 24 31.12.2017
unit ţi statistice

Indicatorii conjuncturali din industria prelucr toare, construcţii, comerţ cu am nuntul, servicii şi
investiţii

Întreprinderile noi şi profilul întreprinz torilor
Leg turi financiare
Statistica industriei
5. Indicatori pe termen scurt în industrie
D.J.S.

- au fost obţinute
informaţii de la 993
unit ţi
statistice,
necesare
pentru
calculul
indicilor
lunari ai producţiei
industriale pe baza
produselor
şi

Lunar

serviciilor industriale
realizate
au fost obţinute
informaţii de la
30.11.2017
589
unit ţi
statistice
30.07.2017
- au fost obţinute
informaţii de la
132
unit ţi
statistice, necesare
pentru
calculul
Lunar
producţiei
de
carne, lapte şi
produse lactate din
întreprinderile
industriale

Produse şi servicii cu caracter industrial

Producţia de lapte şi produse lactate - anual
Producţia de carne, lapte şi produse lactate

Statistica energiei, gaze şi apă
6. Indicatori statistici pe termen scurt în domeniul energiei
D.J.S.

Resursele energetice şi utilizarea acestora

-au fost obţinute
informaţii de la 3
unit ți statistice,
necesare
pentru
determinarea
resurselor
de
energie primar şi
transformat
pe
tipuri de purt tori
de
energie;
utilizarea
resurselor
de
energie disponibile
au fost obţinute
informaţii de la

Lunar

30.11.2017

607
unit ţi
statistice
au fost obţinute
informaţii de la 65
unit ţi statistice
au fost obţinute
informaţii de la o
unitate statistic
necesare
pentru
cuantificarea
activit ții
de
prelucrare
a
țițeiului
au fost obţinute
informaţii de la 65
unit ţi statistice
au fost obţinute
informaţii de la o
unitate statistic
- au fost obţinute
informaţii de la
106
gospod rii,
necesare
pentru
evaluarea
fenomenelor
privind consumul
de biomas
în
gospod riile
populaţiei

Producerea de energie electric şi termic
Balanţa prelucr rii ţiţeiului

Alimentarea cu ap , canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice
Distribuirea gazelor naturale
Forţa de munc în gospod rii – modul consumului în biomas

Statistica construcţiilor şi investiţiilor
7. Autorizaţii de construire eliberate pentru cl diri
D.J.S.

- au fost obţinute
informaţii de la
210
unit ţi
statistice, necesare

31.12.2017

31.12.2017

31.10.2017

31.10.2017

Trimestrial

Lunar

Construcţii de locuinţe (date cumulate de la începutul anului)

Modific ri ale fondului de locuinţe
Indicatori pe termen scurt în construcţii

pentru
determinarea
num rului
de
autorizaţii
de
construire eliberate
şi a suprafeţei utile
aferente cl dirilor
- au fost obţinute
informaţii
prin
completarea a 70
de
formulare,
necesare
pentru
determinarea
indicatorilor
statistici
privind
locuinţele
terminate şi cele
aflate în curs de
execuţie
-au fost obţinute
informaţii de la
231
unit ţi
statistice, necesare
pentru
calculul
indicilor lucr rilor
de construcţii, pe
categorii de lucr ri
şi pe tipuri de
construcţii, precum
şi a indicilor de
cost al activit ţii de
construcţii

Trimestrial

31.07.2017

Lunar

Investiţii - (date cumulate de la începutul anului)

Statistica comerţului intrastat
8. Monitorizarea furniz rii datelor sistemului Intrastat de la operatorii economici situaţi peste prag

D.J.S.

- au fost obţinute
informaţii de la
174
unit ţi
statistice, necesare
pentru
determinarea
volumului
de
investiţii realizate
în
economia
naţional şi analiza
activit ţii
investiţionale pe
ramuri
ale
economiei
naţionale,
din
punct de vedere al
elementelor
componente
–
lucr ri
de
construcţii, utilaje
cu şi f r montaj,
mijloace
de
transport şi alte
cheltuieli

Trimestrial

- au fost obţinute
informaţii de la
522
unit ţi
statistice, privind
schimburile
de
bunuri
între
România
şi
celelalte
state
membre
ale
Uniunii Europene -

Lunar

Statistica comerţului interior
9. Indicatori pe termen scurt în comerţul cu am nuntul şi în comerţul cu ridicata

Sistemul
Intrastat
D.J.S.

Statistica serviciilor
10. Capacitatea de cazare turistic la 31 iulie
Activitatea agenţiilor de turism

Frecventarea structurilor de cazare turistic

D.J.S.

statistic

-au fost obţinute
informaţii de la
522
unit ţi
statistice, necesare
pentru
determinarea
indicilor de volum
şi
a
indicilor
valorici ai cifrei de
afaceri
pentru
comerţul
cu
am nuntul
și
pentru comerţul cu
ridicata

Lunar

-

30.11.2017

au fost obţinute
informaţii de la
522
unit ţi
statistice
- au fost obţinute
informaţii de la
640
unit ţi
statistice, necesare
pentru
determinarea
gradului
de
frecventare
a
structurilor
de
cazare
turistic
colectiv de c tre

30.04.2017

Lunar

Cererea turistic a rezidenţilor

Cheltuielile turistice ale nerezidenţilor cazaţi în structurile de cazare turistic colective si private

Comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplas rile oficiale

Lungimea drumurilor publice la 31 decembrie

turiştii români şi
str ini
- au fost obţinute
informaţii de la
198
unit ţi
statistice, necesare
pentru
caracterizarea
cererii turistice a
rezidenţilor
din
România
-au fost obţinute
informaţii de la 70
unit ţi statistice,
referitoare
la
cheltuielile
turistice efectuate
în România de
c tre nerezidenţii
cazaţi în structurile
de cazare turistic
colective cu peste
10 locuri-pat
au fost obţinute
informaţii de la
100
unit ţi
statistice
au fost solicitate
date de la 1 unitate
statistic , necesare
privind lungimea
drumurilor
naţionale
autostr zi
şi

Trimestrial

Trimestrial

31.10.2017

31.05.2017

Str zile or şeneşti
Transportul rutier de m rfuri

Transportul de pasageri pe c i navigabile interioare

drumuri europene,
a
drumurilor
judeţene
şi
comunale
şi
actualizarea
bazelor de date
specifice.
- au fost obţinute
informaţii de la 12
unit ţi statistice
-au fost obţinute
informaţii de la
254
unit ţi
statistice, necesare
pentru producerea
de date statistice
privind volumul de
m rfuri
transportate,
parcursul
m rfurilor,
pe
destinaţii, pe tipuri
de m rfuri NST
2007, pe capacit ţi
de transport şi
parcursul
vehiculelor pentru
transportul rutier
de m rfuri
- au fost obţinute
informaţii de la 1
unitate statistic ,
necesare
pentru
producerea de date

30.10.2017

Trimestrial

Trimestrial

Transportul public local de pasageri (exclusiv transportul cu autoturisme în regim de
taxi/închiriere)

Transportul rutier de pasageri

Statistica mobilit ții pasagerilor și a traficului rutier

statistice privind
transportul portuar
pe c i navigabile
interioare
-au fost obţinute
informaţii de la 8
unit ţi statistice,
necesare
pentru
caracterizarea
activit ţii
de
transport
public
local de pasageri,
exclusiv
transportul
cu
autoturisme
în
regim
de
taxi/închiriere
-au fost obţinute
informaţii de la 52
unit ţi statistice,
necesare
pentru
caracterizarea
activit ţii,
de
transport rutier de
pasageri,
cu
autovehicule cu o
capacitate
mai
mare de nou
locuri
(inclusiv
conduc torul auto)
- s-au realizat
activit ți
de
preg tire
pentru

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

colectarea datelor
din 198 gospod rii
- au fost obţinute
informaţii de la
978
unit ţi
statistice, necesare
pentru
determinarea
indicilor valorici ai
cifrei de afaceri
pentru
serviciile
prestate
în
principal
întreprinderilor

Indicatorii pe termen scurt în servicii de piaţ prestate pentru populație și pentru întreprinderi, în
transporturi, poșta, telecomunicații, tranzacții imobiliare

Cercetare dezvoltare şi inovare
11. Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul public/guvernamental
D.J.S.
Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul Înv ţ mânt superior şi clinici universitare
Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul non-profit
Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare din sectorul mediului de afaceri

Statistica populaţiei şi demografie
12. Natalitatea, mortalitatea, nupţialitatea, divorţialitatea

D.J.S.

-au fost obţinute
informaţii de la 23
unit ţi statistice
- au fost obţinute
informaţii de la 7
unit ţi statistice
- au fost obţinute
informaţii de la 11
unit ţi statistice
-au fost obţinute
informaţii de la
441
unit ţi
statistice
-au fost obţinute
informaţii din 5730
formulare
statistice, necesare
pentru
pentru

Lunar

31.12.2017
31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Lunar

producerea
de
indicatori statistici
privind natalitatea,
mortalitatea
şi
mortinatalitatea,
nupţialitatea,
divorţialitatea
Statistica nivelului de trai
13. Statistica bugetelor de familie ABF
D.J.S.

Statistici ale condiţiilor de viaţ

-au fost obţinute
informaţii de la
212
gospod rii,
necesare
pentru
evaluarea
veniturilor,
consumurilor
şi
cheltuielilor
populaţiei;
asigurarea
informaţiilor
necesare
fundament rii
programelor
de
protecţie 14ocial,
analiza impactului
aplic rii diferitelor
programe
în
domeniul social, în
general
asupra
situaţiei
economico-sociale
a populaţiei
-au fost obţinute
informaţii de la
212
gospod rii,

Trimestrial

30.10.2017

necesare
pentru
evaluarea
condițiilor de viaț
--au fost obţinute
informaţii de la
212
gospod rii,
necesare
pentru
evaluarea
accesului
gospod riilor
și
persoanelor
la
mijloacele modern
de comunicare

Ancheta privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor

Statistica forţei de muncă
14. Forţa de munc în gospod rii – AMIGO (Chestionarul locuinţei şi chestionare individuale)
D.J.S.

Costul forţei de munc

Câştigurile salariale lunare

-au fost obţinute
informaţii de la
637
gospod rii,
necesare
pentru
evaluarea
fenomenelor
pe
piaţa forţei de
munc ; m surarea
populaţiei active ocupate şi în şomaj
- şi a populaţiei
inactive
-au fost obţinute
informaţii de la
810
unit ţi
statistice
-au fost obţinute
informaţii de la
477
unit ţi
statistice, necesare

31.12.2017

Trimestrial

30.10.2017

Lunar

pentru evaluarea
tendinţelor
pe
termen scurt ale
câştigurilor
salariale
medii
lunare şi orare şi
ale num rului de
salariaţi pe total
economie şi pe
sectoare
de
activitate
- au fost obţinute
informaţii de la
766
unit ţi
statistice, privind
rata locurilor de
munc pe activit ţi
ale
economiei
naţionale şi pe
grupe majore de
ocupaţii

Locurile de munc vacante

Statistica educaţiei
15. Înv ţ mântul antepreșcolar și preşcolar - nivel 0 ISCED

D.J.S.

- au fost obţinute
informaţii de la 267
unit ţi
statistice
necesare
pentru
evaluarea particip rii
copiilor în vârst pân
la 3 ani, respectiv
între 3-5/6 ani la
procesul de educație

Trimestrial

31.12.2017

Înv ţ mântul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la sfârşitul şi începutul
anului şcolar

Înv ţ mântul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la sfârşitul şi
începutul anului şcolar

Înv ţ mântul liceal - nivel 3 ISCED la sfârşitul şi începutul anului şcolar

Înv ţ mântul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – nivel 4 ISCED la sfârşitul şi
începutul anului şcolar

- au fost obţinute
informaţii de la 235
unit ţi
statistice
necesare
pentru
evaluarea particip rii
copiilor în vârst de
6/7 -14 ani la procesul
de educație
- au fost obţinute
informaţii de la 2
unit ţi
statistice
necesare
pentru
evaluarea particip rii
copiilor în vârst de 6
-18 ani cu dizabilit ți
la
procesul
de
educație
- au fost obţinute
informaţii de la 137
unit ţi
statistice
necesare
pentru
evaluarea particip rii
copiilor în vârst de
15 -18 ani la procesul
de educație
- au fost obţinute
informaţii de la 63
unit ţi
statistice
necesare
pentru
evaluarea particip rii
copiilor în vârst de
14 ani și 17 ani și
peste la procesul de

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

educație în școlile
profesionale
- au fost obţinute
informaţii de la 62
unit ţi
statistice
necesare
pentru
proiectarea
instrumentarului
statistic de colectare a
datelor conform noii
clasific ri
ISCED
2011
și
a
metodologiei
mobilit ții în scop
educational
din
înv ț mântul superior
- au fost obţinute
informaţii de la 66
unit ţi
statistice
necesare
pentru
proiectarea
instrumentarului
statistic de colectare a
datelor conform noii
clasific ri
ISCED
2011

Înv ţ mântul universitar de licență - nivel 5 și6 ISCED, universitar de master și programe
postuniversitare - nivel 7 ISCED și programe doctorale și postdoctorale - nivel 8 ISCED la
sfârşitul şi începutul anului universitar

Cheltuielile instituţiilor de înv ţ mânt

Statistica culturii16. Activitatea editurilor
Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte
Activitatea bibliotecilor
Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice

D.J.S.

31.12.2017

30.11.2017

-

31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017

-

31.08.2017

Statistica justiţiei
Ancheta siguranţei publice (colectare date)

D.J.S.

Statistica sănătăţii
17. Activitatea unit ţilor sanitare

D.J.S.

Conturi naţionale
18. Stocuri
D.J.S.

Statistica preţurilor
19. Preţurile produselor agricole
D.J.S.

Preţurile mijloacelor de producţie agricol

-

- au fost obţinute
informaţii de la 390
unit ţi
statistice,
necesare
pentru
determinarea valorii
stocurilor,
pe
categorii de stocuri,
pentru
estimarea
produsului intern brut
trimestrial
-au fost produse date
statistice cu ajutorul a
36
chestionare
statistice,
privind
preţurile produselor
agricole vândute pe
diferite canale de
piaţ ,
conform
cerinţelor
UE;
calculul
indicelui
preţurilor produselor
agricole
- au fost produse date
statistice de la
3
unit ţi
statistice,
privind
preţurile
principalelor produse
cump rate de c tre
produc torii agricoli,

31.08.2017

Trimestrial

Lunar

Trimestrial

Preţurile de consum

Ancheta privind preţurile propriet ţilor imobiliare

produse
care
reprezint
consum
intermediar
în
agricultur şi mijloace
fixe
utilizate
în
agricultur
-au fost obţinute
informaţii
pentru
1508
produse
și
servicii,
necesare
pentru
urm rirea
evoluţiei de ansamblu
a preţurilor pentru
produsele şi serviciile
de baz , care intr în
consumul direct al
populaţiei în perioada
curent , faţ de orice
perioad
anterioar ;
calculul
indicelui
preţurilor de consum
al
populaţiei
şi
estimarea inflaţiei
- au fost produse date
statistice de la 55
unit ţi
statistice,
privind preţurile de
vânzare-cump rare a
propriet ţilor
imobiliare şi a valorii
lucr rilor terminate
din fonduri proprii ale
populaţiei

Lunar

Trimestrial

Preţurile producţiei industriale

- au fost obţinute
informaţii de la 183
unit ţi
statistice,
necesare
pentru
calculul
indicilor
preţurilor producţiei
industriale pe total,
piaţa intern şi piaţa
extern pe activit ţi
pe diviziuni CAEN
Rev.2, clase CAEN
Rev.2 şi pe marile
grupe industrial
- au fost obţinute
informaţii de la 18
unit ţi
statistice,
necesare
pentru
calculul
indicilor
preţurilor producţiei
pentru servicii

Preţurile producţiei pentru servicii

Statistică regională
20. Audit urban

Baza de date eDEMOS

D.J.S.

- au fost colecate
informații cantitative
cu privire la calitatea
vieții
în
orașele
județului, în sprijinul
politicilor UE cu
privire la inițiativele
de dezvoltare urban
- au fost realizate
activit ți cu privire la
gestionarea
și
administrarea bazei
de date cu informații

Lunar

Trimestrial

31.12.2017

31.12.2017

la nivelul unit ților
administrativteritoriale
M SURA 2 Standardizarea și armonizarea cu normele europene a producției statistice prin extinderea utiliz rii surselor administrative de date
și îmbun t ţirea calit ţii datelor statistice colectate
Calitatea sistemului statistic
D.J.S.
-au fost efectuate
1. Ameliorarea calit ţii registrului statistic al întreprinderilor
activit țile necesare
pentru întreținerea și
31.12.2017
exploatarea
Registrului
întreprinderilor
Raportul de activitate al direcţiilor teritoriale de statistic şi estimarea consumului de resurse
30.04.2017
Îmbun t țirea calit ții recens mântului UE 2021
-au fost colectate și
introduse date din
formularele
pentru
Ancheta
asupra
preferințelor
populației
privind
31.12.2017
metodele de recenzare
la recens mântul din
2021,
au
fost
effectuate activit ți de
geocodare
a
locuințelor
M SURA 3 Creșterea gradului de satisfacere a necesit ților utilizatorilor de date statistice oficiale prin diseminarea informaţiilor statistice în
condiţii de calitate şi eficienţ și perfecţionarea profesional permanent a personalului
Editarea de publicaţii statistice
D.J.S.
- publicaţia a fost
1. Buletinul Statistic Lunar al judeţului Constanţa
editat ,
tip rit ,
distribuit
Lunar
administraţiei publice
locale şi se poate

Anuarul Statistic al judeţului Constanţa
2.

desc rca de pe site-ul
D.J.S.
-

Actualizarea bazelor de date şi a paginii web

Baza de date la nivel de localitate

D.J.S.

Actualizarea paginii web a D.J.S.Constanţa

3.

Diseminarea datelor statistice la cerere
Furnizarea de informaţii statistice persoanelor juridice şi persoanelor fizice, la cerere

D.J.S.

4.

Organizarea de cursuri de perfecţionare profesional , cu participarea funcţionarilor publici
ai D.J.S.Constanţa

D.J.S.

- baza de date a fost
actualizat
cu
ultimele
informaţii
statistice şi indicatori
statistici disponibili
- a fost actualizat
lunar cu ultimele
publicaţii
statistice
disponibile

30.04.2017

Permanent

Permanent

- s-a r spuns în cel
mai scurt timp posibil
şi cât mai complet
cererilor de date
statistice, iar cererile
care nu se refereau la
date statistice au fost
direcţionate
c tre
forurile competente

Permanent

-

31.12.2017

FISCALITATE. BUGET

M SURA 1. Dezvoltarea şi îmbun t ţirea sistemului de asistenţ a contribuabililor
1. Intensificarea dezbaterilor privind nout ţile legislative efectuate cu personalul implicat

AJ.F.P.
Constanta
2.

Difuzarea de comunicate de presa ori de cate ori apar noutati legislative

- dezbaterea unui
num r de 24 acte
normative
cu Permanent
implicaţii fiscale
- 3 comunicate de
presa
transmis

3.

Elaborarea de materiale informative în vederea dezvolt rii comunic rii cu contribuabilii

4.

Dezvoltarea şi îmbun t ţirea comunic rii cu contribuabilii prin crearea unor condiţii optime
de acordare a asistenţei directe (la sediul organelor fiscale teritoriale)

M SURA 2. Creşterea gradului de depunere voluntara a declaraţiilor de obligaţii c tre buget
Dezvoltarea şi îmbun t ţirea calit ţii serviciilor de asistenţ a contribuabililor prin
1.
elaborarea si mediatizarea lunara a calendarului obligatiilor declarative si de plata atat prin
afisarela sediile organelor fiscale teritoriale cat si in presa
Reducerea timpului de asteptare la ghiseu al contribuabililor prin suplimentarea numarului
2.
de ghisee in ultimele zile de depunere a declaratiilor cand numarul contribuabililor este
foarte mare
M
1.

2.
3.
4.
5.
M
1.

CRPMM/ D.G.R.F.P.
GALATI
-s-a raspuns la 1058
de solicit ri privind
un drept fiscal sau
obligaţii fiscale

Lunar se public , din
oficiu, Calendarul
obligaţiilor fiscale
AJ.F.P.
Suplimentarea nr. de Permanent
Constanta
ghişee se face
constant, in general in
preajma termenelor
limita
SURA 3. Eficientizarea activit ţii de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
Reducerea timpului afectat activit ţilor de înregistrare şi prelucrare a declaraţiilor de
Prin
îmbun t ţirea
obligaţii c tre buget, a deciziilor de impunere, a declaraţiilor de menţiuni şi a situaţiilor
aplicaţiilor
financiare periodice
informatice
Permanent
Editarea de situaţii privind identificarea contribuabililor activi şi a celor inactivi
Se transfer automat
c tre ANAF
AJ.F.P.
Reducerea ponderii informaţiilor perimate din baza de date a contribuabililor privind
Constanta
vectorul fiscal
In curs de soluţionare
Modificarea din oficiu a înregistr rilor din vectorul fiscal ca urmare a modific rilor
intervenite în fişa contribuabilului
Transmiterea de notific ri contribuabililor persoane fizice care nu au depus declaraţiile
privind impozitul pe venit
SURA 4. Monitorizarea realiz rii programului de încas ri bugetare
Monitorizarea lunar a capacit ţii de colectare a creanţelor bugetare datorate de
- se realizeaz atât din
contribuabilii persoane juridice, pe fiecare buget şi pe fiecare unitate teritorial
punct de vedere al
AJ.F.P.
celor dou modalit ţi Permanent
Constanta
de realizare (cele
curente
şi
cele

2.

Analiza şi urm rirea în execuţie a încas rilor veniturilor bugetare în raport cu nivelul
programat, pe unit ţi fiscale teritoriale şi pe principalele venituri ale bugetului general
consolidat

3.

Monitorizarea indicatorilor de performanta privind gradul de realizare a programului de
incasari venituri bugetare (F2a), rata de colectare a arieratelor la persoane juridice (F4),
gradul de recuperare a obligatiilor bugetare prin aplicarea procedurii de executare silita
(F5), gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale (F6)

4.

Reducerea timpului de actualizare a obligaţiilor restante la bugetul general consolidat

5.

Mediatizarea ordinii de stingere a creanţelor bugetare

M SURA 5. Reducerea arieratelor bugetare
Identificarea debitorilor r u platnici şi începerea sau continuarea procedurilor de executare
1.
silit , respectiv, aplicarea concomitent sau succesiv a tuturor modalit ţilor de executare
silit

restante), cât şi pe
categorii
de
contribuabili şi pe
unit ţi teritoriale.
Încas rile la bugetul
general
consolidat
(exclusiv vama) au
fost în sum de 675,1
milioane lei. Defalcat,
pe bugete, încas rile
au fost urm toarele:
bugetul de stat 332,67
milioane lei, bugetele
asigur rilor sociale
342,43 milioane lei.
F1a = 87,77%
F2 = 158.655.089 lei
F3 = 74.861.484 lei
F4 = 79,66%
F5 = 96,40%
Se
realizeaz
reducerea
ponderii
informaţiilor perimate
din baza de date a
contribuabililor
privind
vectorul
fiscal.
Permanent prin toate
c ile de comunicare
existente
AJ.F.P.
Constanta

- prin aplicarea tuturor
m surilor
legale
existente
de

2.

Colaborarea mai eficient între serviciile şi compartimentele cu responsabilit ţi privind
procedura de colectare

3.

Publicarea pe site-ul MEF a Listei contribuabililor care înregistreaz obligaţii bugetare
restante în vederea disciplin rii contribuabililor r u platnici
Identificarea bunurilor mobile şi imobile proprietate a debitorilor, evaluarea operativ a
acestora în vederea acceler rii procedurii de valorificare a acestor bunuri prin modalit ţile
prev zute de lege

4.

5.

Monitorizarea modului de recuperare a obligaţiilor bugetare restante prin pl ţi efectuate de
debitori dup comunicarea somaţiei, înfiinţarea popririlor asupra disponibilit ţilor din
conturile bancare, înfiinţarea popririlor la terţi, valorificarea bunurilor mobile şi imobile
sechestrate

recuperare
a
creanţelor bugetare,
pe
principalele Permanent
impozite şi taxe,
pentru fiecare buget în
parte şi pe categorii de
contribuabili
Analizarea,
verificarea
şi
gestionarea mai bun
a tuturor informaţiilor
deţinute de celelalte
servicii şi implicarea
lor în prcedurile de
colectare,
prin
executare silit
Trimestrial
Au fost instituite 147
sechestre de bunuri
mobile
pentru
o
valoare a creanţelor
de 101,00 milioane lei
şi 96 sechestre de
bunuri imobile, pentru
o valoare a creantelor
de 17,87 milioane lei.
Au fost emise şi
comunicate 33.621 de
somaţii în valoare de
284,22 milioane lei,
reprezentând datorii
ale
agenţilor
economici cu sediul

6.

Reducerea timpului necesar derul rii procedurii de executare silit

7.

Identificarea, in cadrul categoriei contribuabililor pentru care s-a demarat procedura de
executare silita a celor care nu detin bunuri si venituri urmaribile, in vederea aplicarii
prevederilor O.M.E.F. nr. 447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de
insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice

8.

Identificarea debitorilor care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolventei, intocmirea si inaintarea documentatiei in vederea depunerii la
instanta judecatoreasac competenta a cererii de deschidere a procedurii insolventei

social
pe
raza
judeţului Constanţa la
bugetul
general
consolidat. Au fost
instituite 9.158 de
popriri
asupra
disponibilit ţilor
b neşti din conturile
bancare
ale
datornicilor
pentru
suma
de
196,01
milioane lei. De
asemenea, au fost
înființate
2.973
popriri terți, pentru
suma
de
29,22
milioane lei.
Procedurile
de
executare silit sunt
prev zute strict prin
Legea 207/2015
Au fost declarați 340
de
contribuabili
insolvabili,
care
înregistreaz debite și
accesorii în valoare de
74,42 milioane lei
s-a
deschis
procedura pentru 79
societ ţi comerciale,
total obligaţii înscrise
la masa credal fiind
de 352.562.901 lei.

9.

Colaborarea cu organele de inspecţie fiscal pentru identificarea contribuabililor care au
obligaţii bugetare restante în vederea cuprinderii acestora în acţiunile de control

M SURA 6. Soluţionarea în termen a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
Verificarea periodic , la compartimentele de specialitate din cadrul administraţiilor
1.
finanţelor publice din subordine, a respect rii procedurilor de soluţionare a deconturilor cu
sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, aprobat prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 967/2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare.
AJFP
Constanta

Se
realizeaz
în Permanent
funcţie de gradul de
risc în care se
încadreaz
contribuabilul,
respectiv de c tre
organul
fiscal
teritorial
când
prezint un risc fiscal
minim sau de c tre
organul de inspecţie
fiscal , f r a dep şi
termenul legal de
soluţionare.

AJFP
Constanta

Controlul
fiscal
vizeaz , în primul
rând, marii evazionişti Permanent
şi agenţii economici
care nu îşi declar
obligaţiile fiscale. Au
fost efectuate 407
verific ri.
Valoarea total
a
veniturilor

M SURA 7. Selectarea eficient a contribuabililor pentru control
Stabilirea criteriilor de risc in selectarea contribuabililor pentru programul de inspectie
1.
fiscala

2.

Analiza informatiilor furnizate de dosarul fiscal

Sunt cuprinşi cu
prioritate în inspecţii
fiscale şi iniţiate
verific ri
prin
procedura controlului
inopinat
la
contribuabili ce au
calitatea de terţ poprit

3.

M
1.
2.

suplimentar atrase la
bugetul
de
stat
consolidat este in
sum de 31.289 mii
lei, încasându-se în
timpul
controlului
suma total de 3.159
mii lei. Diferenţa
urmeaz
s
fie
încasat prin plata din
proprie iniţiativ a
contribuabilului sau
prin
aplicarea
modalit ţilor
de
executare silit
de
c tre organul fiscal.
Stabilirea unit ţilor care vor fi incluse în programul de control
Programul de control
este transmis de
ANAF prin structuri
de specialitate sau
este stabilit în urma
sesiz rilor
privind
acţiuni de evaziune
fiscal .
SURA 8. Comunicarea eficient cu contribuabilii în vederea l muririi tuturor problemelor în timpul controlului
Dialogul cu contribuabilul (informarea cu privire la M SURAele de desfasurare a
Inainte de începerea
inspectiei, prezentarea deficientelor constatate si clarificarea aspectelor constatate)
inspecţiei fiscale
Comportamentul profesional constand in asigurarea corectitudinii fiscale, a modului de
Inspectorii fiscali din
AJFP
aplicare a legilor fiscale precum si prin adoptarea unei atitudini profesiunale de corectie si
cadrul
AJFP
Constanta
indrumare; Instruirea personalului în acest sens
Constanţa se supun Permanent
prevederilor Codului
etic al inspectorului
de control fiscal .

Creşterea gradului de respectare a obligaţiilor ce revin contribuabililor

Dialog permanent cu
contribuabilii,
remedierea
unor
deficiente in timpul
controlului.
Preg tirea controlului pe baza actelor din dosarul fiscal
Analiza
datelor
4.
furnizate de dosarul
fiscal cu privire la:
conformarea
voluntara,existenta
unor indicii privind
fapte care pot conduce
la
stabilirea
de
obligatii
fiscale
suplimentare.
Consultarea bazei de date a AJFP Constanta pentru cunoaşterea situaţiilor privind
Aceasta
etapa
5.
formularele cu regim special ridicate, a declaraţiilor şi bilanţurilor depuse
documentara are ca
scop
identificarea
unor informatii de
interes fiscal.
M SURA 9. Colaborarea cu organul de colectare în scopul lu rii de m suri de executare silit în vederea prevenirii înstr in rii bunurilor din
patrimoniu, creşterea sumelor încasate
Identificarea tuturor conturilor bancare si a bunurilor care pot fi sechestrate
Ori de cate ori
1.
organele de inspectie
Emiterea deciziilor privind m surile asiguratorii şi aprobarea acestora de c tre conduc torul
2.
fiscala constata ca Permanent
organului de control
exista pericolul ca pe
Anunţarea organului de executare silit în scopul aplic rii sechestrului sau transmiterea
3.
parcursul desfasurarii
c tre acesta a deciziei privind m surile asiguratorii
AJFP
inspectiei
fiscale
Comunicarea deciziei c tre debitor şi indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile
4.
Constanta
contribuabilul sa se
sustraga ori sa-si
risipeasca patrimoniul
se dispun masuri
asiguratorii conform
procedurilor.
3.

M SURA 10. Actualizarea şi gestionarea Registrului contribuabililor
Organizarea unei evidenţe clare şi precise a contribuabililor
1.
Actualizarea Permanent a vectorului fiscal
2.
Actualizarea Permanent a bazelor de date dup preluarea automat a informaţiilor din
3.
declaraţii conform procedurilor de gestionare a Registrului contribuabililor.
AJFP
Constanta

Au fost prelucrate Permanent
4.813 declaraţii de
înregistrare fiscal şi
menţiuni. Verificate şi
înregistrate 1.880
cereri „150“ pentru
utilizarea
certificatului digital
pentru
depunerea
declaraţiilor fiscale
prin mijloace de
transmitere
la
distanţ .

AJFP
Constanta

- traninguri şi cursuri Permanent
cu diverse teme.
In
domeniul
comunicare si relatii
publice, s-a organizat
un curs ,in modalitate
e-learning, cu tema:
comunicare si relatii
interpersonale si alte
2 cursuri cu temele:
eficienta comunicarii
organizationale
in
administratia publica
si
eficienta
comunicarii
organizationale,
relatii publice si
transparenta
decizionala
in

M SURA 11. Perfecţionarea form rii profesionale
Identificarea nevoilor de training continuu a personalului în baza M SURAelor
1.
administraţiei fiscale şi în funcţie de nevoile de dezvoltare profesional a funcţionarilor
publici

administratia publica.
In
domeniul
informaticii au avut
loc 2 videoconferinte
cu tema:
prezentare aplicatie
informatica
pentru
solutionare
cereri
depuse in baza art.12
din OG nr.23/2017 si
aplicatia informatica
SPIN
si
in
domeniul
finantelor publice s-a
desfasurat un curs,in
modalitate e-learning
cu tema: controlul
financiar preventiv la
nivelul
entitatilor
publice. In domeniul
controlului fiscal a
avut loc un atelier de
lucru
cu
tema:
controlul electronic.
In
domeniul
fiscalitatii au avut loc
2 cursuri cu temele:
verificarea situatiei
fiscale personale si
aspecte
privind
colectarea creantelor
fiscale si modificari
legislative
in
domeniul procedurii
fiscale in anul 2017,

2.

Evaluarea anual a perfecţion rii profesionale a personalului, corelat continuu cu
managementul recompenselor

3.

Elaborarea programului de formare-perfecţionare

un curs in modalitate
e-learning cu tema:
verificarea situatiei
fiscale personale si 2
videoconferinte
cu
tema:
contributiile
sociale obligatorii si
impozitul pe venit –
elemente de noutate
incepand
cu
01.01.2018 .
Totodata in trim.IV a
continuat pregatirea
interna
a
functionarilor publici
cu teme legislative de
interes major in
desfasurarea
activitatii acestora.
aceasta
se
concretizeaz
prin
teste gril la finele
cursurilor şi funcţie
de
rezultatele
obţinute se acord şi
recompensele.
Se realizeaz anual
funcţie de necesit ţile
funcţionarilor publici
şi periodic dac apar
noi
solicit ri de
cursuri
de
perfecţionare.

M SURA 12. Combaterea corupţiei
Respectarea şi aplicarea codului de conduit al funcţionarului public
1.

AJFP
Constanta

M SURA 13. Îmbun t ţirea comunic rii externe
Aplicarea în mod consecvent a principiului transparenţei în relaţia cu contribuabilii,
1.
asigurând în acelaşi timp confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal
2.

Adaptarea AJFP la necesit ţile contribuabililor pentru îndeplinirea voluntar a tuturor
obligaţiilor privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale
AJFP
Constanta

3.

Dezvoltarea comunic rii instituţionale

M SURA 14. Încasarea sumelor datorate bugetului UE şi bugetului naţional

1.

Efectuarea operațiunilor de v muire a m rfurilor și a supravegherii vamale

Nu au fost înregistrate Permanent
plângeri sau sesiz ri
privind nerespectarea
codului de conduit al
funcţionarului public.
- au fost înregistrate 0 Permanent
solicit ri în
baza
Legii 544/2001
Permanent
prin
publicarea
şi
mediatizarea,
în
colaborare
cu
celelalte structuri a
nout ţilor legislative
Diseminarea
informaţiei : prin
ziare, participare la
talk-show-uri,
anunţuri radio şi TV,
web-site-uri, etc

- 11581 operațiuni
vamale
de
introducere m rfuri în
România, încas rile
BVF Constanța fiind în cuantum de
Sud
487.263.327
lei,
reprezentând taxe de
import și alte taxe și
impozite
datorate
statului;

-procesate
2160
declarații vamale de
import,
4789
declarații ca birou
vamal de export,
3564 declarații ca
birou vamal de ieșire,
1637 operațiuni de
tranzit, 399 declarații
sumare de intrare pe
teritoriul UE, 100
declarații sumare de
ieșire, 5717 e-DA
emise și 3218 e-DA
BVF Constanța
sosite, 849 rapoarte
de control pentru
verificarea mișc rii
produse accizabile.
In urma acțiunilor de
control
și
supraveghere vamal
au fost realizate
încas ri
de
50.783.752
lei,
reprezentând drepturi
de import și alte taxe
și impozite datorate
statului.
11 operațiuni
BV
Mihail
329.622 lei sume
Kogalniceanu
încasate
M SURA 15. Îmbun t ţirea planific rii controalelor vamale şi a actului de control în scopul combaterii fraudei vamale şi fiscale
Planificarea controalelor ulterioare şi în trafic, în special prin utilizarea produselor de analiz BVF Constanța - s-a constatat suma
permanent
1.
de risc
Sud
de
273673
lei,

diferențe de taxe la
import
și
alte
impozite și taxe,
inclusiv accesoriile
aferente.
- încheiate un nr. de
228 acte de control,
din care : 117 decizii
de
regularizarea
sumelor,
1
not
BVF Constanța
unilateral și 110 PV
de control, prin care
s-au
constatat
7.949.668
pentru
încasare.
BV
Mihail 6 acțiuni control
Kogalniceanu
ulterior
În urma controalelor
ulterioare finalizate,
au fost întocmite 10
PV de control,10
decizii
pentru
regularizarea situației
și 3 note unilaterale.
În
urma
acestor
s-au
BVF Mangalia verific ri
constatat 632,239 mii
lei
diferente
de
drepturi
vamale,
inclusiv
taxe
și
impozite
datorate
statului în cadrul
operațiunilor vamale

M SURA 16. Identificarea abaterilor de la reglement ri şi aplicarea regimului sancţionator în scopul combaterii fraudei vamale şi fiscale
Materializat
prin
întocmirea
unui
num r de 95 acte de
BVF Constanta control și 41 PV de
permanent
contravenție,
Sud
Identificarea abaterilor de la reglement ri prin extinderea şi aprofundarea analizelor de risc
valoarea amenzilor
efectuate (stabilire de noi domenii, aflare date/ informaţii/ cauzalit ţi) şi sancţionarea faptelor
aplicate fiind în
1.
contravenţionale din domeniul vamal şi fiscal
cuantum de 62.500 lei
- au fost aplicate
amenzi de 7.000 lei
BVF Constanta - au fost supuse
confisc rii m rfuri în
valoare de 861.798 lei
Au fost transmis 2
sesiz ri, având ca
Biroul Vamal obiect folosirea de
de
Frontier documente falsificate permanent
Constanța Sud sau care se refer la
alte cantit ți sau alte
Identificarea abaterilor de la reglement ri şi sesizarea infracţiunilor în domeniul vamal şi
m rfuri
2. fiscal
- au fost identificate și
reținute
m rfuri
BVF Constanta susceptibile a fi
contraf cute, cu o
valoare estimativ de
532.610 lei
M SURA 17. Înt rirea supravegherii vamale asupra m rfurilor aflate în tranzit
Total
11198
operațiuni de tranzit,
BVF Constanta
11193
operațiuni permanent
1. Confirmarea operaţiunilor de tranzit vamal şi monitorizarea activit ţii
Sud
confirmate, 5 în
derulare

BV
Mihail 454 operațiuni de
Kogalniceanu
tranzit confirmate
Total 1637 operațiuni
de tranzit și TIR
emise,
1543
confirmate, 9 se afl
BVF Constanta
în
procedura
de
cercetare, iar restul în
termenul legal de
încheiere
M SURA 18. Combaterea fraudei vamale şi fiscale precum şi a traficului cu m rfuri ilicite/prohibite
Din cele 41 PV de
contravenție
întocmite, 19 au avut
ca
m sur
complementar
confiscarea
m rfurilor. Valoarea
estimat a acestor
BVF Constanța
m rfuri a fost în permanent
Sud
cuantum
de
4.493.344
euro
Efectuarea de controale vamale şi fiscale, identificarea abaterilor de la lege şi sancţionarea
(pentru m rfurile care
1.
acestora inclusiv prin adoptarea de m suri complementare.
intr sub incidența
drepturilor
de
proprietate) și 88814
lei pentru celelalte
m rfuri.
89 operațiuni control
mijloace de transport
BV
Mihail 84
operațiuni
Kogalniceanu
verificare indeplinire
obligații legate de
deplasarea și primirea

M

1.

2.

3.

în regim suspensiv de
produse accizabile
- sancționate cu
amend și confiscarea
bunurilor 10 fapte
contravenționale și au
fost reținute pentru
BVF Constanța
verificare
m rfuri
susceptibile a aduce
atingere unui drept de
proprietet
intelectual .
SURA 19. Creșterea transparenței, îmbun t țirea asistenței furnizate contribuabililor și combaterea corupției
-Au fost efectuate 24
BVF Constanța controale inopinante
Sud
de c tre conducerea
biroului vamal
BV
Mihail
2 acțiuni
Efectuarea de verific ri inopinante privind respectarea normelor de conduit de c tre Kogalniceanu
angajații structurilor vamale și verificarea sesiz rilor primite
-se realizeaz
cel
puțin trimestrial și se
realizeaz
in mod
BVF Constanța
inopinant,
toate
permanent
sesiz rile
sunt
verificate
BVF Constanța
Sud
Semnalarea abaterilor de la norma de etic și deontologie profesional și adoptarea de m suri
BV
Mihail -nu a fost cazul
colective
Kogalniceanu
BVF Constanța
Au fost transmise la
BVF Constanța
Mediatizarea acțiunilor efectuate de lucr torii vamali și a descoperirilor acestora
DRVGalați un num r
Sud
de 16 comunicate,

reprezentând cazuri
semnificative
Au fost transmise
ierarhic superior un
num r
de
3
BVF Constanța
comunicate,
reprezentând cazuri
semnificative
BVF Constanța
nu a fost cazul
Sud
-în cadrul activit ților
de
preg tire
profesional
continu ,
tot
personalul vamal a
Reducerea oportunit ților potrivite și principiilor de bun practic pentru menținerea
4.
participat la acțiuni de
implement rii standardelor de control intern/managerial
BVF Constanța prelucrare atât a
normelor de conduit
și integritate cât și a
prevederilor legale
privind
conținutul
infracțiunilor
de
corupție.
M SURA 20. Asigurarea eficacit ţii şi eficienţei în funcţionarea DRV Galaţi, a fiabilit ţii informaţiilor interne şi externe precum şi conformitatea
cu legile, reglement rile şi politicile interne
Total 16 standarde,
implementate
15
BVF Constanța standarde
permanent
Sud
(standardul 16 este
Adoptarea m surilor potrivite şi principiilor de bun practic pentru menţinerea
aplicabil
numai
1.
implement rii standardelor de control intern/ managerial
structurii de audit)
2 controale ierarhice
BV
Mihail
pentru
menținerea
Kogalniceanu
implement rii

standardelor
de
control
- sunt implementate
toate standardele de
control
intern
BVF Constanța
aplicabile activit ții
specifice
biroului
vamal

CAPITOLUL: ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR
MINERALE NEENERGETICE. COMER I RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA
CONSUMATORULUI

Nr.
Obiective / Acţiuni
Institutie
Stadiul îndeplinirii în
Termen de
Crt.
implicat
trimestrul IV
finalizare
M SURA 1. Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse sau de a li se presta servicii care ar putea s le afecteze viaţa,
s n tatea sau securitatea.
Acţinuni tematice
Au fost verificati 11
Trim. IV
1.
Verificare arespectării prevederilor legale privind comercializarea și etichetarea
operatori
economici
uleiului de măsline.
Au fost aplicate 3
amenzi : 5000 lei
Avertismente: 2
Au
fost
oprite
Comisariatul
temporar
de
la
Regional pentru
comercializare 26 kg
Protecţia
produse
Consumatorului
Verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea anvelopelor noi.
Au fost verificati 5
Trim. IV
2.
(CRPC)
operatori economici
Au fost aplícate 3
amenzi : 12000 lei
Avertismente: 2
Verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea, produselor din
Au fost verificati 23
Trim. IV
3.
carne.
operatori economici
Au fost aplicate 21
amenzi : 62000 lei
Avertismente: 6
Au
fost
oprite
temporar
de
la
comercializare 134,38
kg produse
Verificarea respectării prevederilor legale privind respectarea prevederilor legale
Au fost verificati 16
Trim. IV
4.

privind protecția consumatorilor la servicr-urile auto cu identificarea pieselor
autocontrafăcute.

5.

Verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea buteliilor de gaz
petrolier lichefiat în rețeaua de distribuție și în stațiile de umplere

6.

Verificarea respectării prevederilor legale privind siguranța jucăriilor, inclusiv la
comerțul online.

7.

Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de etichetare, prezentare
și publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă.

8.

Verificarea respectării prevederilor legale privind
acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.

9.

Verificarea respectării prevederilor legale privind clasificarea și marcarea
produselor din sticlă cristal, aflate în comercializare.

regimul

bateriilor

și

Acţiuni tematice de la nivel regional
Verificarea respectării prevederilor legale privind modul de fabricație,
10.
comercializare, etichetare, prezentare, publicitate a produselor alimentare în incinta
unităților de învățământ și din apropierea unitășilor de învățământ

operatori economici
Au fost aplicate 12
amenzi : 55000 lei
Avertismente: 3
Au fost verificati 11
operatori economici
Au fost aplicate 6
amenzi : 36000 lei
Avertismente: 5
Au fost verificati 23
operatori economici
Au fost aplícate 27
amenzi : 141500 lei
Au fost verificati 64
operatori economici
Au fost aplicate 49
amenzi : 208000 lei
Au fost verificati 3
operatori economici
Un au fost contrólate
abateri
Au fost verificati 2
operatori economici
Au fost aplicate 2
averismente și au fost
oprite
de
la
comercializare
50
produse în valoare de
5500 lei.
Au fost verificati 13
operatori economici
Au fost aplicate 13

Trim. IV

Trim. IV

Trim. IV

Trim. IV

Trim. IV

Trim. IV

11.

Verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la
comercializarea materialelor de construcții, produse pentru amenajări interioare și
exterioare, instalații și articole sanitare

12.

Verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea materialelor de
construcții, articole instalații, articole sanitare.

13.

Verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea, etichetarea,
prezentarea și publicitatea produselor de post.

14.

Verificarea respectării prevederilor legale privind comercializarea articolelor de
îmbrăcăminte și a articolelor textile purtate sau uzate, vândute direct și online

15.

Eficientizarea acţiunilor de control prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au
determinat măsurile stabilite, inclusiv prin schimbul rapid de informaţii între
structurile teritoriale şi prin verificarea măsurilor stabilite prin documentele de
control

Actiuni de control in comun cu celelalte organe cu atributii de control in functie de
specificul tematicii
M SURA 2. Rezolvarea reclamatiilor consumatorilor
Rezolvarea reclamatiilor formulate de consumatori prin scrisori si electronic si
1.
direct la biroul de preluare petitii de la sediu: CRPC-CJPC Constanta

amenzi: 49000 lei
Avertismente: 5
Au fost verificati 31
operatori economici
Au fost aplicate 10
amenzi: 20000 lei
Avertismente: 5
Au fost verificati 27
operatori economici
Au
fost
aplicate
amenzi: 75500 lei
Avertismente: 11
Au fost verificati 23
operatori economici
Au fost aplicate 14
amenzi: 50000 lei
Avertismente: 9
Au fost verificati 3
operatori economici
Au fost aplícate 3
amenzi: 13000 lei
Avertismente: 1
Nu au fost identificate
produse neconforme
ale
operatorilor
economici aflaţi pe
raza altor comisariate
0

16.

CJPC

753 reclamații din
care
645
petiţii
finalizate

Trim. IV

Trim. IV

Trim. IV

Trim. IV

Permanent

Trim. IV

Permanent

M SURA 3. Depistarea i eliminarea produselor cu risc sau periculoase de pe pia a muncii
Efectuarea de actiuni de control pentru depistarea
produselor periculoase,
1.
notificate prin sistem RAPEX

CJPC

M SURA 4. Dezvoltarea Instrumentelor de Informare si Educare a Consumatorilor
Actiuni de informare a consumatorilor , prin articole in presa scrisa sau emisiuni
1.
radio-tv.

Un au fost identificate Lunar sau de cate
produce periculoase în
ori este cazul
rețeaua
de
comercializare

CJPC

48 articole în presa
locală
scrisă,
35
apariţii radio-tv
1 conferinţă de presă
și 1 comunicat de
presă
0

2.

Desfasurarea de conferinte de presa si elaborarea de comunicate de presa

3.

Actiuni de consiliere a elevilor din scoli, conform program “ANPC Junior”

4.

Infiintare “INFO CHIOSC”, la sediul institutiei

5.

Informarea directa a consumatorilor prin punctele de informare-documentare,
infiintate la sediul institutiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

Au fost puse la
dispoziția
conusmatorilor pliante
cu specific privind
drepturile
consumatorilor și s-a
acordat
consigliere
consumatorilor
realizat

Lunar

Lunar

Permanent
Trim. IV

Permanent

CAPITOLUL: POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM

Nr.
Obiective / Acţiuni
Crt.
M SURA 1. Implementare Programe AIPPIMM cu finanţare de la bugetul de stat 2017
Îmbunătăţirea procedurilor Programelor AIPPIMM cu finanţare de la bugetul de
1.
stat 2017
Implementare Programe AIPPIMM cu finanţare de la bugetul de stat 2017
2.

Institutie
implicat

Stadiul îndeplinirii în
trimestrul IV

Termen de
finalizare
Permanent

O.T.I.M.M.C.

-Programul
de
dezvoltare
și
monitorizare
a
activităților
de
comercializare
a
produselor
și
serviciilor de piață
- Programul național
multianual
pentru
înființarea
și
dezvoltarea
întreprinderilor mici și
mijlocii în mediul
rural
- Programul național
multianual
de
microindustrializare
- Programul pentru
stimularea înființării
și
dezvoltării
microîntrprinderilor
de
către
întreprinzătorii
debutanți în afaceri
2017
- Programul pentru
dezvoltarea abilităților
antreprenoriale
în

Permanent

Monitorizarea alocaţiilor financiare nerambursabile acordate în anii 2014, 2015,
2016 ( dosare depuse și evaluate, contracte semnate, dosare depuse spre decontare,
valoarea totală pentru decontare):
- Programul de dezvoltare și monitorizare a activităților de comercializare a
produselor și serviciilor de piață
- Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea înreprinderilor
mici și mijlocii în mediul rural
- Programul național multianual de microindustrializare
- Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii debutanți în afaceri 2017
- Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și
facilitatea accesului acestora la finanțare – START – 2017
- Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și a artizanatului
- Empretec
- Start – up Nation Romania
Evaluarea planurilor de afacere pentru schema de ajutor de minimis Start-up
4.
Nation, semnarea acordurilor de finantare, acordarea de asistenta beneficiarilor ce
solicită lămuriri privind implementarea proiectelor admise la finanțare, analiza
dosarelor depuse pentru schema de ajutor de minimis Start Up Nation
M SURA 2. Acţiuni de informare
Promovarea Programelor de finanţare derulate prin intermediul OTIMMC
1.
Constanţa

rândul tinerilor și
facilitatea accesului
acestora la finanțare –
START – 2017
- Programul național
pentru
susținerea
meșteșugurilor și a
artizanatului
- Empretec
- Start – up Nation
Romania
Permanent

3.

8 beneficiari

9 beneficiari
6 beneficiari

6 beneficiari

O.T.I.M.M.C

Realizat

Trim. IV

-Zilnic,
la
sediul
OTIMMC Constanţa şi
în
Centrele
de

Trim. III

Participarea la târgurile organizate de CCINA Constanţa pentru promovarea
programelor de finanţare
M SURA 3. Preg tire profesional continu
Participarea personalului la cursuri de perfecţionare profesională şi formare
1.
continuă
M SURA 4. Colaborarea cu autorit ţile publice locale şi regionale
2.

O.T.I.M.M.C

Informare, Asistenţă şi
Instruire,
au
loc
informări ale agenţilor
economici în legătură cu
posibilităţile de finanţare
ale întreprinderilor
-Participarea
la
conferința de lansare a
proiectului
Creșterea
capacității
administrative
a
Ministerului
pentru
Mediul de Afaceri,
Comerț
și
Antreprenoriat
de
dezvoltare
și
implementare
a
sistemului de politici
publice bazat pe dovezi
-Participarea
la
seminarul
Noi
reglementări referitoare
la protecția datelor
personale pentru mediul
de
afaceri,
Regulamentul
privind
protecția generală a
datelor
Nu a fost cazul

Trim. IV

Nu a fost cazul

Trim. IV

1.

Îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate

O.T.I.M.M.C

Participarea la ședințele
Colegiului Prefectural și
Comisiei de Dialog
Social

Trim. IV

CAPITOLUL POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII I JUSTI IEI SOCIALE
Nr.
M suri/
crt.
M SURA 1. Stimularea cre rii de noi locuri de munc
1. Acordarea de facilită i fiscale angajatorilor care încadrează persoane din grupurile vulnerabile
conform LEGII 76/2002, modificată şi actualizată

Instituţie
implicat

AJOFM
CONSTAN A

2.

Stimularea for ei de muncă conform LEGII 76/2002, modificată şi actualizată

3.

Stimularea participării pe pia a muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune
socială

Stadiul realiz rii în
trim. IV

Termen de
finalizare

9 total persoane din 31.12.2017
categoriile
vulnerabile
prevăzute de lege
încadrate
prin
subven ii, astfel:
- 6 şomeri peste 45
de ani şi
unici
sus inători
ai
familiilor
monoparentale
- 3 tineri NEETs
Au fost acordate 79
31.12.2017
de aloca ii şomerilor
care se încadrează
înaintea expirării
şomajului.
Au fost acordate 50
31.12.2017
de prime de activare
pentru şomerii
neindemniza i.

4.

Informare a publicului intă cu privire la diversitatea măsurilor gestionate de AJOFM

A fost organizata o
întâlnire cu studentii
de la Universitatea
„Ovidius“ Constanta
avand ca scop
informarea si
consilierea privind
ocuparea unui loc de
munca pe perioda
vacantei, intocmire
cv si scrisoare
intentie, servicii
oferite de agentie,
oferta de locuri de
munca la nivel
judetean si prin
intermediul retelei
EURES, oferta de
cursuri de
calificare/recalificar
e. ofertei
educa ionale a
învă ământului
preuniversitar la
cerin ele impuse de
pia a muncii din
jude .

31.12.2017

M SURA 2 Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de con tientizare, prin controale tematice i prin organizarea unui cadru
institu ional care va func iona cu 5.000 de angaja i
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003,
NEC
1.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
31.12.2017
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în
NEC
2.
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare
Verificarea modului în care agen ii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind
NEC
3.
I.T.M.
protec ia cetă enilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006 şi a H.G. nr.
NEC
4.
104/2007 privind detaşarea salaria ilor în cadrul prestării de servicii transna ionale
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
NEC
5.
şanse şi de tratament între femei şi bărba i, republicată
57 controale, 8
5.1. Campanie națională privind respectarea de către beneficiari a Legii 52/2011 privind exercitarea unor
activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
sancțiuni din care
09.10. –
2 amenzi în sumă
13.10.2017
de 12.000 lei și 6
avertismente.
54 controale, 14
5.2. Campanie națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale
sancțiuni din care
08.11. –
12 amenzi în sumă
24.11.2017
de 40.000 lei și 2
avertismente.
Campanie națională de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea
-până
la
6.
31.12.2017
și informarea lucrătorilor
14.04.2017 au fost
stabilite societățile

I.T.M.

care urmează a fi
controlate,
din
baza de date a ITM
Cța.
Fiecare
inspector a analizat
activitatea
societăților și a
propus
pentru
această campanie
unitățile
care
urmează să fie
controlate. Până în
prezent, inspectorii
de
muncă
au
efectuat controale
în cadrul acestei
campanii, ținând
seama
de
prevederile
tematicii
de
control nr. 9313/
04.04.2017, care
face referire la
prevederile legale
în
vigoare
referitoare
la
instruirea
și
informarea

I.T.M.

7.

Campanie na ională de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de competen ă al
Inspec iei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de către Comisia
Europeană

lucrătorilor. Conf.
raportului
intermediar:
Nr.
angajatori
controlați – 310
Nr. angajați ai
societăților
controlate – 9809
Nr. total măsuri
dispuse – 628
Nr.
sancțiuni
contravenționale
aplicate – 628
Nr. avertismente
aplicate – 610
Nr.
amenzi
aplicate – 18 în
cuantum de 42.500
RON
Acțiunea se va
desfășura până la
05.12.2017.
-s-au efectuat 30
controale și au fost
verificate
110
produse

31.12.2017

8.

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida
Agen iei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - Locuri de muncă sănătoase pentru toate
vârstele

I.T.M.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Ac iune de instruire a inspectorilor de muncă cu atribu ii în domeniul supravegherii pie ei din
inspectoratele teritoriale de muncă cu privire la prevederile noilor acte normative specifice
Campanie na ională privind implementarea în sistemul de învă ământ a proiectului “Valen e
culturale în domeniul securită ii şi sănătă ii în muncă”
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind registrul general de
eviden ă a salaria ilor
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea
unor activită i cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare
şi a normelor de aplicare a acesteia
Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea,
modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de eviden ă
a salaria ilor, a contractelor individuale de muncă cu timp par ial

I.T.M.

I.T.M.

Acțiunea
s-a
desfășurat în trim.
IV 2017: 8 instruiri
la
care
au
participat
94
angajatori/repreze
ntanti ai acestora
sau ai lucratorilor –
3 mentiuni in presa
scrisa
-acțiunea
s-a
desfășurat în trim
II 2017.
Actiunea s-a
finalizat in trim II
2017.
NEC
NEC

Trim. IV
2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

NEC

NEC

Trim. I-II
2017

Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr.
52/2011, privind exercitarea unor activită i cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia
16. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a Directivei 2014/67/UE
privind asigurarea aplicării Directivei nr. 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării
de servicii transna ionale, astfel cum sunt transpuse în legisla ia na ională
17. Campanie privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014
privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi
completările ulterioare
18. Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii
susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor: construc ii, prelucrarea şi
conservarea cărnii/peşte şi a produselor din carne/peşte şi comercializarea acestora, fabricarea
produselor de brutărie şi a produselor făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor cerealiere
şi a produselor de panifica ie, fabricarea şi comercializarea produselor lactate, fabricarea băuturilor
alcoolice şi răcoritoare, industria lemnului, comer cu ridicata şi cu amănuntul, pază, unită i care
desfăşoară activită i în sta iuni montane şi de pe litoral, unită i care desfăşoară activitate pe timpul
nop ii (restaurante, baruri, cluburi, discoteci, jocuri de noroc, unită i de comer cu program nonstop, unită i distribu ie carburant), colectarea şi reciclarea deşeurilor nepericuloase, între inerea şi
repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii
19. Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale privind
registrul general de evidentă a salaria ilor
M SURA 3 Ocuparea forţei de munc
1.
Ac iuni de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la
desfăşurarea activită ilor cu articole pirotehnice
15.

I.T.M.

NEC

NEC
I.T.M.

Trim. II-III
2017
Trim. III-IV
2017

NEC
31.12.2017
NEC

31.12.2017

I.T.M.

NEC

I.T.M.

18 controale la
societati
comerciale cu 65
lucratori implicati

Trim. IV
2017

2.
3.

Ac iune de conștientizare și control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu conținut de silice
cristalină
Inspecții privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor,
având ca obiectiv general creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al lucrătorilor din
unitățile din grupul țintă în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale privitoare la
securitatea și sănătatea în muncă pentru eliminarea/diminuarea accidentelor de muncă și
promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecințe benefice în plan social și profesional.

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă

in aceasta
activitate. La 13
societati
comerciale au fost
constatate 39
deficiențe, s-au
dispus 39 masuri
de remediere (37
avertismente
verbale si 2
scrise).
Actiune finalizata
in trim II 2017.
Campania de
control cuprinde 2
etape: prima etapă,
desfășurată în
aprilie-mai 2017 a
constat în
informarea
partenerilor sociali
din unitățile care
au înregistrat
accidente de
muncă în ultimii
cinci ani despre
modul de derulare
a acțiunii și

Trim. II-IV
2017

Trim. II-IV
2017

tematica abordată
(17 întâlniri cu
204 participanți
din unitățile ce au
înregistrat
accidente de
muncă în ultimii 5
ani despre modul
de abordare a
acțiunii și tematică
abordată).
Acțiunea a fost
promovată pe siteul ITM Constanța
prin 2 comunicate
de presă în presa
locală. A doua
etapă constând în
verificarea prin
acțiuni de control
la angajatori a
modului de
realizare a
măsurilor dispuse
au început în iunie
și au continuat
până în noiembrie
2017: 109

Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc si a măsurilor de combatere a
stresului la locurile de muncă
5.
Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (10 49 lucrători)
6.
Ac iune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi func ionării
comitetelor de securitate şi sănătate în muncă
7.
Campanie europeană - Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele
8.
Campanie na ională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la înăl ime în
șantierele temporare și mobile
M SURA 4. Sanse reale pentru tineri
1
Acordarea de subven ii pentru tineri conform Legii 76/2002, modificată şi actualizată

controale la
unitățile care au
înregistrat
accidente de
muncă în ultimii 5
ani.
NEC

4.

2

Acordarea de subven ii pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studen ilor conform Legii
72/2007

Inspectoratul
Teritorial de
Muncă

31.12.2017

NEC

31.12.2017

NEC

31.12.2017

NEC
NEC

31.12.2017
Trim. II-IV
2017

AJOFM
1
absolvent 2017
CONSTAN A încadrat
prin
subven ii;
37
absolven i
beneficiari
de
prima de încadrare.
Nu a fost cazul.
30.09.2017

3.

Implementarea „Garanției pentru tineri” 2017 - 2020

In perioada
2020
09.10.201720.10.2017,
conform
metodologiei
transmise de
ANOFM, a fost
emisă decizie de
constituire a unei
Comisii de
selec ie, care a
organizat şi
desfăşurat selec ia
celor 2 exper i ELI
(Expert Local de
Interven ie), a
elaborat
documenta iile
necesare şi a
transmis la
ANOFM
rezultatele şi
documentele
solicitate.

M SURA 5. Creşterea ratei de ocupare a forţei de munc pentru grupa de vârst 20-64 ani
1
Pachet integrat de măsuri pentru reintegrarea pe pia a muncii, în special pentru grupurile vulnerabile

2

Bursa generală a locurilor de muncă pentru persoanele în căutare de loc de muncă

AJOFM
Au fost acordate
2017
CONSTAN A servicii gratuite de
mediere pe
locurile de muncă
vacante sau nou
create prin
furnizarea de
informa ii privind
locurile de muncă
disponibile unui
număr de 2.422
persoane.
AJOFM
Pe data de
07.05.
CONSTAN A 7.04.2017,
2017
AJOFM Constan a
a organizat bursa
generală a
locurilor de
muncă. La o lună
de la aceasta au
fost încadrate 700
persoane.

3

Bursa locurilor de muncă pentru absolven i pentru facilitarea încadrării lor pe pia a muncii

4

Profilarea PCLM (persoane în căutarea unui loc de muncă) în vederea evaluării ocupabilita i pe
pia a muncii

5

Formare profesională pentru dobândirea de noi competen e, prin introducerea tichetelor de
formare profesională în vederea reconversiei profesionale

AJOFM
În
data
de 20.11.2017
CONSTAN A 20.10.2017
s-a
desfăşurat „Bursa
locurilor de muncă
pentru absolven i”
în
mun.
Constan a. La o
lună de la aceasta
au fost încadrate
190 persoane.
AJOFM
Au fost profila i
31.12.2017
CONSTAN A un număr de 1.378
şomeri din care
329 tineri cu
vârsta mai mică de
25 ani.
AJOFM
Au fost cuprinse la 31.12.2017
CONSTAN A curs in trimestrul
IV, 242 persoane,
din
care
159
şomeri
indemnizati şi 22
persoane
din
mediul rural.

6

Pachet integrat de măsuri pentru reintegrarea pe piată muncii a şomerilor de lungă durată

AJOFM
In cadrul
CONSTAN A proceselor de
evaluare şi
certificare de
competen e
dobandite pe alte
căi decăt cele
formale s-a
definitivat
evaluarea unui
număr de 63 de
şomeri şi s-au
angajat 53.

31.12.2017

7

Outplacement – în contextul restructurării companiilor

AJOFM
Măsurile
de
CONSTAN A prevenire
a
şomajului,
constând
în
principal
în
oferirea serviciilor
de preconcediere
persoanelor
amenin ate
de
riscul de a deveni
şomeri fie ca
urmare
a
restructurărilor
unor
activită i
economice,
fie
datorită unor cauze
personale,
a
constituit
o
prioritate şi în anul
2017.
Pentru realizarea
serviciilor de
preconcediere au
fost utilizate
instrumentele pre
văzute în actele
legale în materie.

31.12.2017

M SURA 6. Realizarea de programe de formare profesional a salariaţilor, care s fie corelate cu necesit ţile pieţei muncii
Participarea
AJOFM
salaria ilor
Formarea profesională a personalului propriu
1
CONSTAN A agen iei la cursuri
de formare.
Proiectul cu tema
Managementul de
caz – Proces de
incluziune pe piața
forței de muncă a
persoanelor cu
nevoi complexe si
Proiectul cu tema
Relația SPO cu
angajatorii,
AJOFM
transmise în luna
Implementare proiecte cu finan are POCU 2017 - 2020
2
CONSTAN A decembrie 2017, a
fost studiate şi
analizate, dar, față
de datele
prezentate, nu au
avut observații,
completări,
modificări.

31.12.2017

2020

M SURA 7. Perfecţionarea şi eficientizarea activitaţii serviciul public de ocupare din judeţ

1

2

3
M
1

AJOFM Constan a
şi-a atins
obiectivele
stabilite în
AJOFM
Monitorizarea activită ii prin indicatori de performan ă standardiza i
Contractul de
CONSTAN A
Performan ă
Managerială în
propor ie de 90%.
Au fost elaborate
2 materiale pentru
comunicat de
presă având ca
temă: mesajul
AJOFM
Preşedintelui
Eficientizarea activită ii agen iei
CONSTAN A ANOFM cu ocazia
aniversării a 19
ani de activitate,
selectie
pentru
locuri de munca in
Spania.
Numărul
de
Promovarea imaginii agen iei în mass media, diversificarea canalelor de transmitere a informa iilor
AJOFM
apari ii în presa
către beneficiarii serviciilor oferite de AJOFM
CONSTAN A scrisă, radio, TV
au fost de 86.
SURA 8 Via decent pentru pensionari - Implementarea si respectarea cadrului legal
Aplicarea in teritoriu a modificarilor legislative intrate in vigoare

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

Clarificarea unitara a tuturor aspectelor aparute in procesul de solutionare a problematicii specifice; Casa Județeană -activitatea
sesizarea rapida a situatiilor problematice.
de Pensii
institutie are drept
(C.J.P.)
scop
principal
asigurarea
unui
cadru
legal
comunicational
transparent,
deschis,
corect,
credibil si eficient,
pentru
consolidarea
increderii
populatiei, pe baza
perceptiei publice
realiste
asupra
activitatii
institutiei.
M SURA 9 Cresterea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor
1
Respectarea cu strictete a standardelor de timp pentru solutionarea unei cereri
Se constata o
C.J.P.
semnificativa
2
Reducerea numarului de cereri solutionate peste termenul legal
imbunatatire
a
3
Reducerea timpului mediu de solutionare a cererilor
timpilor
de
asteptare, durata
medie
de
solutionare
a
cererilor
fiind
considerabil
redusa,
2

31.12.2017

respectandu-se cu
strictete termenul
legal
de
solutionare.
În prezent C.J.P.
este parte a unui
sistem
integrat,
care
proceseaza
atat date legate de
inregistrarea
solicitarilor cat si
cele referitoare la
solutionarea
acestora, astfel ca
cererile
se
inregistreaza si se
finalizeaza in timp
real intr-un sistem
unic cu raportare
instantanee catre
ordonatorul
superior de credite.
M SURA 10 Prevenirea riscurilor si cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire si plata a pensiei
1
Realizarea periodica de suprapuneri ale bazelor de date in vederea verificarilor si actualizarilor la zi
C.J.P.

-monitorizarea
cauzelor
de
incompatibllitate

31.12.2017

M SURA 11 Reducerea numarului de contestatii a deciziilor de pensie sau a modificarilor de drepturi
1
Verificarea suplimentara a deciziilor emise pentru reducerea numarului de erori

prin suprapuneri
ale bazelor proprii
cu
cele
ale
autoritatilor
competente pentru
evidenta populatiei
procedand
la
corectarea datelor,
la
constatarea
debitelor si la
recuperarea
sumelor incasate
necuvenit
-raportarea lunara
a
situatiilor
identificate si a
sumelor recuperate
C.J.P.

Se
cauta si se
gasesc noi solutii
pentru derularea
activitatii
fara
sincope;
se fac evaluari si
formari periodice
ale angajatilor cu
atributii
in
primirea,

31.12.2017

inregistrarea
si
solutionarea
cererilor
de
stabilire
sau
recalculare
a
pensiilor.
2
Acordarea de audiente in vederea clarificarii unor aspecte rezultate din neintelegerea modului de
Programul
de
audiente
este
calcul, care conduc la formularea de contestatii
flexibil
si
se
desfasoara trei zile
pe
saptamana
respectiv
luni,
marti si miercuri
incepand cu orele
09.00 si pana la
ultima
persoana
care
solicita
inscrierea
in
audienta.
M SURA 12 Asigurarea unui sistem performant de comunicare cu beneficiarii si cu reprezentantii mass-media pentru asigurarea unei imagini obiective
a activitatii institutiei
1
Elaborarea de comunicate si informari de presa; monitorizarea feed-back-ului
C.J.P.
-au
fost
31.12.2017
solutionate 20 de
solicitari
de
informatii
de
interes public din

partea
massmedia.
-au existat 2 cereri
din partea presei
pentru
ca
un
reprezentant
al
institutiei sa ofere
informatii
pentru emisiuni
televizate
sau
radiofonice;
-au fost elaborate
2 comunicate de
presa.
Presa locala a
reflectat in mod
obiectiv
evenimentele care
au avut legatura cu
activitatea
institutiei.
Se transmite Casei
Naționale
de
Pensii
Publice
săptămânal, lunar
sau de câte ori se
impune,
orice

raportare în acest
sens.
2

Asigurarea unui comportament corespunzator al functionarilor in relatia cu beneficiarii, precum si
cresterea calitatii informatiilor furnizate acestora. Intalniri periodice cu reprezentantii organizatiilor
patronale, sindicale si de pensionari

Activitatea
de
relatii cu publicul
se desfasoara atat
prin sediul central
din Constanta cat si
prin punctele de
lucru
Medgidia,
Mangalia,
Harsova, Baneasa
si Cernavoda.
In incinta sediului
central al CJP
Constanta
functioneaza
7
ghisee. Programul
cu publicul: zilnic
08,00 – 14,00,
miercurea 08,00 –
18,00.
La solicitare, un
reprezentant
al
institutiei acorda
audiente
pensionarilor

3

Actualizarea si eficientizarea paginii web a institutiei astfel incat doritorii sa poata intra in posesia
tuturor informatiilor publice de care au nevoie, evitandu-se astfel deplasarile inutile pana la sediul
institutiei

domiciliati
la
Caminul
de
Batrani Constanta
si Poarta Alba.
Toate informatiile
de care poate avea
nevoie
un
beneficiar se pot
regasi si online, pe
pagina web a
institutiei
permanent
actualizata
cu
informatii
si
noutati legislative,
cu
posibilitatea
descarcarii de acte
normative,
formulare, cereri.

M SURA 13 Eficientizarea activitatii sistemului public de pensii prin imbunatatirea comunicarii cu beneficiarii, reducerea costurilor aferente
1
Maximizarea folosirii sistemului informatic integrat pentru a se asigura furnizarea unor servicii
C.J.P.
Toate documentele
publice electronice asiguratilor din sistemul public de pensii
adresate institutiei
se
inregistreaza
31.12.2017
intr-un
sistem
integrat,
care
proceseaza
atat

date legate de
inregistrarea unei
solicitari cat si cele
referitoare
la
solutionarea
acesteia.
Exista
posibilitatea
ca
petitiile, sesizarile,
reclamatiile sa fie
depuse
online,
scurtand
astfel
durata
obtinerii
unui raspuns.
M SURA 14 Popularizarea serviciului electronic al Casei Nationale de Pensii – Portal CNPP
1
Informarea publicului cu privire la serviciul Portal CNPP prin intermediul caruia orice persoana
poate afla informatii in legatura cu stagiul de cotizare realizat si conditiile de inscriere la pensie

C.J.P.

Casa Nationala de
Pensii
Publice
(CNPP) dispune de
un
serviciu
electronic
prin
intermediul caruia
orice persoana care
isi deschide cont
poate
afla
informatii precum
stagiul de cotizare
realizat sau varsta

31.12.2017

la
care
poate
solicita inscrierea
la
una
dintre
categoriile
de
pensie existente.
M SURA 15 Dezvoltarea unui sistem eficient si transparent de asigurare la accidente de munca si boli profesionale
1
Eficientizarea activitatii de acordare prestatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale
C.J.P.
2
Cresterea calitatii serviciilor de prevenire acordate angajatorilor, cu preponderenta IMM-urilor
3
Eficientizarea activitatii privind lucratorii migranti beneficiari ai sistemului de asigurare la accidente
de munca si boli profesionale

M SURA 16 Eficientizarea activitatii de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca
Aplicarea cu rigurozitate a criteriilor medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate
1

M SURA 17 Gestionarea eficienta a resurselor alocate
1
Reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile, incadrarea in baremul de cheltuieli cu bunuri si
servicii aferent anului 2017
2
Reducerea cheltuielilor de functionare

C.J.P.

C.J.P.

Se cauta si se gasesc
permanent
solutii
pentru
eficientizarea
activitatii
si
cresterea
calitatii
serviciilor oferite.

31.12.2017

Strictete absoluta
in
respectarea
criteriilor
medicale
de
incadrare in grade
de invaliditate

31.12.2017

-Reducerea
cheltuielilor este
un obiectiv major

31.12.2017

3

Justificari temeinic fundamentate referitoare la oportunitatea si necesitatea achizitiei de bunuri si
servicii

M SURA 18 Imbunatatirea performantelor institu iei
1
Informarea permanenta a personalului privind modificarile legislative din domeniul de competenta
2
Eficientizarea activitatii de solutionare a cererilor de inscriere la pensie si a altor drepturi care se
acorda beneficiarilor
3
Eficientizarea activitatii de plata a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale

C.J.P.

C.J.P.

in
institutie,
aplicandu-se
un
control
strict
asupra
intregii
activitati
institutionale ca si
a
consumurilor
realizate in fiecare
compartiment in
parte.
Monitorizarea
modului in care
sunt
efectuate
procedurile
de
achizitie se face cu
rigurozitate
Organizarea
saptamanala
de
sedinte tematice cu
sefii de servicii si
birouri in vederea
discutarii
modificarilor
legislative,
a
planificarii
actiunilor
si
masurilor necesar

31.12.2017

31.12.2017

a fi implementtate
precum
si
prelucrarea
ulterioara
a
acestora
cu
intregul personal.
Respectarea
cu
strictele
a
termenelor legale
de solutionare
M SURA 19 Sprijin pentru familii si copii-cresterea gradului de securitate sociala bazata pe un sistem integrat de servicii si prestatii sociale centrat pe copil
si/sau familie
1
Asigurarea accesului la resurse şi drepturi a familiilor/persoanelor singure aflate în situa ii de risc,
AJPIS
-acordarea de
31.12.2017
prelucrarea documentelor aferente stabilirii drepturilor la beneficii sociale, respectiv plata acestora CONSTANTA informa ii zilnic
pe tipuri de beneficii sociale;
(ghiseu, e-mail,
fax)
2
Introducerea şi prelucrarea solicitărilor de beneficii sociale, in aplica ia informatică SAFIR
AJPIS
In trimestrul IV
31.12.2017
CONSTANTA 2017 – zilnic
3
Asigurarea unui nivel de trai minimal şi al echilibrului socio-economic al persoanelor cu
AJPIS
In trimestrul III
31.12.2017
dizabilită i şi al familiilor apar inătoare, prin plata beneficiilor de asisten ă socială reglementate
CONSTANTA 2017 – zilnic
conform legisla iei în vigoare
Aplicarea Regulamentului nr.1408/71 privind gestionarea regimurilor de securitate socială a
4
AJPIS
In trimestrul IV
31.12.2017
lucrătorilor care se deplasează în ările UE
CONSTANTA 2017 au fost
primite si
completate in
partea B, un
numar de 342

Formulare
europene E401,
E411, F002, E001
si un numar de 59
Formulare
europene E411,
completate in
partea A.
Atestarea ingrijitorilor pentru persoane varstnice la domiciliu
5
AJPIS
In trimestrul IV
La solicitare
CONSTANTA 2017 au fost
acreditati un nr.
22 ingrijirori
persoane varstnice
la domiciliu.
M SURA 20 Servicii sociale de calitate - reducerea erorii, fraudei si coruptiei din domeniul asistentei sociale
Campanii tematice privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala/serviciilor sociale, din care: AJPIS
1
CONSTANTA
- Campania Control privind respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii publici
În trimestrul IV
si privați
2017 s-a derulat TRIM. I-IV
Campania
2017
„Controlul privind
respectarea
standardelor
minime de calitate
de către furnizorii
publici si privați

de
sociale”.

servicii

Entități verificate:
7 entitati care detin
licenta
de
functionare
conform
Legii
197/2012.
Tot in trim IV
2017 s-a derulat
campania „Control
bazat pe profilul de
risc al beneficiarilor
de ajutor social,
aloca ie pentru
sus inerea familiei,
ajutor pentru
încălzirea locuin ei
(VMG, ASF și
AI)”și „Verificarea
îndeplinirii de către
autoritățile
administrației
publice locale a

măsurilor de
simplificare a
modalității de
solicitare a
beneficiilor pentru
programele adresate
gospodăriilor cu
venituri reduse
(VMG, ASF și AÎ)
şi programelor de
politici familiale
(ICC și ASC),
privind o singură
cerere un singur
punct de acces”.
Grupul tinta - 126
de titulari
VMG/ASF/AI de
pe raza teritorială a
șase UAT-uri din
județul Constanța si
30 CNP-uri titulari
ICC.Entitati
controlate -6

În trimestrul
IV 2017
Controlul
bazat pe
evaluarea
riscurilor
(constituirea
profilului de
risc) al
beneficiarilo
r încadrați
într-un grad
de handicap
(BGH) –
etapa a II a.
Grup tinta - 30
beneficiari încadrați
în grad de handicap
in evidenta
DGASPC
Constanta.
-Verificarea respectarii standardelor minime de calitate generale si specifice, a conditiilor de
licentiere a furnizorilor de servicii sociale,cat si incadrarea acestiora in clase de calitate

Furnizori evaluați:
11

Furnizori licențiați:
4
Furnizori cu
menținere licență
provizorie și
propuși pentru
reevaluare: 0
Număr licențe
retrase: 0
Sancțiuni dispuse:
nu au fost cazuri

-solutionarea petitiilor adresate/redirectionate catre AJPIS

- Verificarea realitatii si legalitatii acordarii ajutoarelor de urgenta

In trimestrul IV
2017 s-au depus si
solutionat 8 petitii
astfel:
-2 petitii depuse la
sediul AJPIS
Constan a sau
redirecționate de
către ANPIS și
Instituția
Prefectului
Județului
Constanța,
- 6 cereri de
ajutoare de urgenta

TRIM IV
2017

TRIM I-IV
2017

Campanie de consiliere/informare referitoare la legisla ia din domeniul asisten ei sociale,
serviciilor sociale si beneficiilor sociale.

conform Legii
416/2001
In perioada 0610.11.2017 si in
data de 13.11.2017
AJPIS Constanța a
desfășurat 10
sesiuni de
informare adresate
celor 70 primarii
din județul
Constanța.
Sesiunile de
informare s-au
desfășurat în
prezenta
reprezentanților
autorităților
publice locale din
cadrul primăriilor
din județul
Constanța fiind
susținute de o

Trim. I – IV
2017

echipa din cadrul
AJPIS Constanța.
Controale inopinate

2

Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la instituțiile publice și private
conform art. 62 din Legea nr.448/2006 si NP 051/2012.

AJPIS
CONSTANTA

3

Autorizarea furnizorilor de formare profesionala;

AJPIS
CONSTANTA

2 controale
inopinate pe
beneficii sociale
4 controale
inopinate pe Legea
nr. 448/2006
10 controale
inopinate pe
beneficii sociale la
solicitarea Camerei
de Conturi
Constanta.
Număr entități
verificate:
4 controale
inopinate pe Legea
nr. 448/2006
1 control pe
campanie tematica
si 1 proces verbal
de contraventie.
In trimestrul IV
2017 au fost
autorizati un numar

Trim II – IV
2017

La solicitarea
furnizorilor

de 22 furnizori de
formare
profesionala,
consiliati in vederea
autorizarii, 39.
4
Autorizarea agentilor de munca temporara;
AJPIS
Au fost
La solicitarea
CONSTANTA autorizati/reautoriza societatilor
ti 2 agenti de
munca temporara
M SURA 21 Incluziune sociala si reducerea saraciei - Combaterea saraciei, promovarea incluziunii si protectiei sociale, precum si a egalitatii de sanse prin
identificare, evaluare si interventie pentru cazurile de risc social
1
Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a aplicării prevederilor Legii
AJPIS
Din evidentele
31.12.2017
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; Implementarea Planului
CONSTANTA transmise de
Jude ean de Incluziune Socială.
primarii si
centralizate de catre
noi rezulta ca au
fost monitorizate
in trim IV
2017,urmatoarele
categorii de
persoane
marginalizate:
Nr. persoane
marginalizate 1581;
Nr. familii
marginalizate - 735;

Nr persoane
beneficiare de
masuri de prevenire
si combaterea
marginalizarii
sociale - 341;
Nr. familii
beneficiare de
masuri de prevenire
si combaterea
marginalizarii
sociale- 114;
Sume necesare
pentru realizarea
masurilor de
prevenire si
combatere a
marginalizarii
sociale in trim IV
2017 – 36.621,4 lei
Sume cheltuite
pentru realizarea
masurilor de
prevenire si
combatere a
mariginalizarii
sociale in trim IV
2017 – 31.421,4 lei

2

Egalitatea de şanse

3

Promovarea „incluziunii active” a grupurilor vulnerabile

AJPIS
CONSTANTA

AJPIS
CONSTANTA
M SURA 22 Stimularea investitiilor publice si private intr-un sistem integrat de asistenta sociala performant
1
Aplicarea prevederilor Legii nr.292/2011 si HG nr.973/2012 privind aprobarea procedurii de
AJPIS
acordare a sumelor din Bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei
CONSTANTA
Sociale, pentru finantarea unor cheltuieli de investii si reparatii capitale pentru Centrele de zi si
rezidentiale si pentru protectia persoanelor in varsta, cu handicap, fara locuinta si fara venituri,
precum si a altor persoane aflate in situatie de risc social si care au nevoie permanent sau
temporar de protectie.

-acordarea fără nici
o discriminare a
beneficiilor de
asisten ă socialăacordarea
beneficiilor sociale
pentru persoanele
infectate cu virusul
HIV şi pentru
persoanele cu
dizabilită i
In trimestrul IV
2017 – nu e cazul

31.12.2017

In trimestrul IV
2017 – nu este
cazul

Conform
situatiilor de
lucrari

31.12.2017

CAPITOLUL : POLITICI IN DOMENIUL EDUCA IEI

Nr.
Institu ie
Stadiul realiz rii în
Termen de
M suri / Ac iuni
crt.
implicat
trimestrul IV
finalizare
M SURA 1 Creșterea particip rii la educație de calitate, de la nivelul preșcolar pân la absolvirea unei forme de înv ț mânt care s asigure acces pe
piata muncii sau tranziția c tre înv ț mântul universitar
Încurajarea şcolilor în dezvoltarea CDŞ/CDL cu respectarea normativelor în vigoare şi
S-a verificat respectarea
corelarea acestora cu strategiile locale de dezvoltare şi cu cerinţele sociale.
metodologiilor
1
Permanent
referitoare la ofertele
CD /CDL
Implementarea politicilor privind promovarea conceptului de calitate în educaţie prin
În perioada octombrie–
sprijinirea şi consilierea unităţilor şcolare.
noiembrie 2017, 5 unități
colare au primit vizite
ARACIP în vederea
evaluării periodice – din
care o unitate particulară.
În perioada noiembrie2
Permanent
decembrie 2017, 23 de
unități
colare
de
învățământ tehnologic
Inspectoratul
au primit inspecţii de
Şcolar Judeţean
validare a raportului
Constanţa
procesului
de
autoevaluare.
Recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului de îndrumare şi control, de conducere,
Asistarea
unităților
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţilor şcolare conform metodologiilor în
colare
în
vederea
vigoare.
recrutării, selecției i
încadrării personalului
didactic,
didactic
Conform
auxiliar i nedidactic
3
conform metodologiilor calendarului
în vigoare.
Numirea prin deta are în
interesul învățământului
în funcțiile de director i
de director adjunct

4
5

Evaluarea periodică a personalului de îndrumare şi control, de conducere, didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul unităţilor
şcolare, conform fişelor de evaluare, în vederea obţinerii performanţelor.
Monitorizarea nivelului de atingere a standardelor educaţionale de către elevi prin
desfăşurarea evaluărilor specifice/naţionale.
Monitorizarea frecvenţei elevilor în învăţământul obligatoriu şi iniţierea de programe
specifice având ca obiective diminuarea abandonului, a absenteismului şi a problemelor
sociale.

6

7
8
9

Îmbunătăţirea consilierii şi a orientării şcolare; valorificarea activităţii psihologilor
şcolari.
Monitorizarea stării disciplinare a elevilor, în vederea combaterii violenţei în şcoală şi în
jurul ei.
Stimularea participării elevilor la activităţi culturale, ştiinţifice, sportive.

rămase vacante din
unitățile de învățământ
de stat,
a cadrelor
didactice
care
îndeplinesc
condițiile
legale,
ce
asigură
conducerea interimară
până la organizarea
concursului, dar nu mai
târziu de sfâr itul anului
colar (1 director i 1
director adjunct); 1 post
de director adjunct a
rămas vacant.
-

August
2017

-

Conform
calendarului

-Monitorizarea
se
realizează lunar ,
s-au completat proiectul/
planul de dezvoltare
instituţională/ planului
de acțiune al colii cu
planuri
operaţionale
specifice în vederea
reducerii abandonului
şcolar.
-S-au
transmis
în
unităţile de învăţământ
reperele
necesare
proiectării şi organizării
activităţii
educative
şcolare şi extraşcolare

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent

M SURA 2 Cet țeni activi pe piața muncii
Corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii, armonizarea curriculum-ului oficial
cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor.
1

Fundamentarea corectă a planului de şcolarizare şi promovarea ofertelor educaţionale
diversificate ale unităţilor de învăţământ prin intermediul „Târgului ofertelor
educaţionale”.
2

pentru anul şcolar 2017 –
2018.
-La nivelul cabinetelor
de
asistenţă
psihopedagogică
s-au
desfăşurat
activităţi
specifice constând în
consilieri individuale şi
de grup pentru părinţii
copiilor
cu
cerinţe
educative speciale.
Desfă urarea
activităților
culturalartistice, tiințifice i
sportive
oferite
de
Palatul Copiilor din
Constanța pentru anul
colar 2017 – 2018.
Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Consultări în cadrul
CLDPS privind
Februarie
fundamentarea cifrei de
2017
colarizare în
învățământul profesional
i dual.
Târgul de toamnă al
ofertelor educaţionale
din
învăţământul
profesional „Ştiu să-mi
aleg meseria” 9-10
Mai 2017
noiembrie 2017, în
Cumpăna,
Crucea,
Cogealac, Cobadin, în
colaborare cu Instituţia
Prefectului Constanţa.

M SURA 3 Programe de antreprenoriat
Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa
1

Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin utilizarea metodelor interactive de
învăţare de tip firme de exerciţiu / întreprindere simulată.

M SURA 4 Excelenț în educație

1

Organizarea olimpiadelor şcolare pe discipline, etapele locale, judeţene, naţionale.

2

Mediatizarea şi diseminarea exemplelor de bună practică şi a performanţei înalte.

2

Asigurarea accesului la educație pentru copii cu CES - integrare în coli de masă şi
asigurarea condiţiilor de incluziune

Permanent

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Organizarea, la nivelul
Inspectoratului
colar
Județean Constanța, a
concursului
„Public
Conform
Speaking Competition”,
calendarului
a etapelor locale ale
Olimpiadei de limba i
literatura română i a
Olimpiadei de fizică.
Popularizarea
rezultatelor obţinute de Permanent
elevi în mass-media.

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Derularea programului
„A doua şansă” în anul
şcolar 2017 – 2018,
pentru ciclul primar i
ciclul secundar inferior
în unitățile colare din
județ.
S-au desfăşurat activităţi
specifice constând în

M SURA 5 Acces egal la înv ț mânt de calitate și incluziv la nivel preunivesitar.
Promovarea în şcoli a unor proiecte/programe educaţionale pentru diminuarea
fenomenului de discriminare/segregare şi asigurarea condiţiilor de incluziune.
1

-Dezvoltarea
competenţelor
antreprenoriale
ale
elevilor prin activităţile
desfăşurate prin „firma
de exerciţiu”.
Concursul „Săptămâna
meseriilor” – Meseria,
brăţară de aur – Liceul
Tehnologic C.A. Rosetti
Constanţa+3 unităţi IPT

Permanent

Permanent

Susţinerea socială a elevilor pentru frecventarea şcolii prin aplicarea programelor
guvernamentale.

3

consilieri individuale şi
de grup pentru părinţii
copiilor
cu
cerinţe
educative speciale în
vederea
facilitării
integrării
în
învăţământul de masă a
copiilor cu dizabilităţi.
În județul Constanța au
fost
implementate
următoarele programe
derulate
la
nivel
naţional:
„Bani
de
liceu”- 603 beneficiari ,
„Bursa profesională” –
2359
beneficiari,
„EURO 200” – 110
beneficiari
pentru anul şcolar 2017 –
2018.
Unitățile de învățământ
din județul Constanța au
fost
îndrumate
în
vederea
aplicării
prevederilor OMECTS
5576/2011
privind
aprobarea
Criteriilor
generale de acordare a
burselor
din
învățământul
preuniversitar de stat,
modificat prin OMECTS
3470/2012.
Achiziții rechizite –
3414 pachete.

Permanent

M SURA 6 Înv țarea pe tot parcursul vieții, profesionalizarea cariei didactice prin implementarea programelor de perfecționare și formare continu
din perspectiv instituțional
Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de
În lunile octombrieformare care să răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi
noiembrie 2017, 957 de
conştientizării individualizate a nevoilor de evoluţie în cariera didactică.
cadre didactice s-au
Conform
înscris
la examenele
1
pentru
obţinerea calendarului
definitivării
în
învăţământ şi gradelor
didactice II şi I.
Popularizarea informaţiilor specifice, înscrierea, planificarea şi monitorizarea inspecţiilor
Elaborarea
şi
pentru susţinerea gradelor didactice, în vederea asigurării evoluţiei în carieră.
popularizarea
procedurilor specifice
Conform
Inspectoratul
2
privind înscrierea şi
calendarului
Şcolar Judeţean
susţinerea definitivării în
Constanţa
învăţământ şi a gradelor
didactice.
Organizarea Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ.
Aprilie
3
2017
Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului de metodişti ai Inspectoratului
A fost realizată selecția
Şcolar şi a mentorilor pentru practica pedagogică a studenţilor.
în vederea formării
corpului de profesori
Octombrie
4
metodi ti pentru anul
2017
colar 2017 – 2018 - 176
de cadre didactice i 118
de mentori.
M SURA 7 Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educa ie prin proiecte şi programe educa ionale, în scopul eficientiz rii folosirii
resurselor şi creşterii vizibilit ii na ionale şi interna ionale
Sprijinirea şcolilor în elaborarea proiectelor pentru obţinerea granturilor / pentru atragerea
Conform
- Consilierea, vizarea şi
1
de finanţări suplimentare.
depunerea aplicaţiilor la calendarului
Consilierea unităţilor şcolare în vederea îmbunătăţirii legăturilor acestora cu
Inspectoratul
termenele stabilite în
2
reprezentanţii comunităţii şi ai autorităţilor locale pentru folosirea optimă a resurselor
Şcolar Judeţean
cadrul proiectelor cu Permanent
educaţionale.
Constanţa
finanţare europeană:
Proiectul
privind
Derularea proiectelor de parteneriat internaţional, de toate tipurile şi de parteneriat
Conform
3
Învățământul Secundar calendarului
bilateral la nivelul judeţului, la nivel regional şi naţional.

(Romanian Secondary
Education Project) –
ROSE, implementat de
Ministerul
Educației
Naționale;
Diseminarea
informațiilor
de
la
Conferința
Naționala
organizată anual de
ANPCDEFP (Agenția
Națională)
- Elaborarea procedurii
privind
mobilitatea
cadrelor
didactice
implicate în proiecte
Erasmus+
mânt pentru desf şurarea la parametrii optimi a activit ii instructiv-

M SURA 8 Asigurarea şi modernizarea bazei materiale a unit ilor de înv
educative
Asigurarea mijloacelor didactice şi modernizarea procesului de predare-învăţare cu
ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării.
1

2

Monitorizarea lucrărilor de reparaţii curente, igienizare, curăţenie, procurare a manualelor
şi a rechizitelor şcolare, existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare în vederea începerii
în condiţii optime a noului an şcolar.

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Sprijinirea
unităţilor
şcolare în realizarea
demersurilor
privind
Conform
asigurarea mijloacelor calendarului
didactice şi a dotărilor
corespunzătoare.
Monitorizarea
condițiilor
de
desfă urare a activității
August
instructiv-educative din
2017
unitățile
colare prin
inspecțiile tematice.

CAPITOLUL: POLITICI IN DOMENIUL S N T
Nr.
Masuri / Actiuni
crt.
M SURA 1. Infrastructura în s n tate
Continuarea demersurilor privind constructia Spitalului Regional care
1. va deservi Regiunea Sud -Est pe terenul existent din mun.Constanta str.
Varful cu Dor nr.1
Reabilitarea /modernizarea/extinderea Spitalului Clinic Judetean de
Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta precum si dotarea cu
echipamente de imagistica moderne (CT si RMN), paturi pentru arsi (610 paturi) precum si crearea infrastructurii si dotarea cu aparatura de
radioteraie
2.

3.

Reabilitarea /modernizarea /dotarea ambulatoriilor de specialitate din
cadrul SCJU Cta, Spitalul Mun.Medgidia, Mangalia, Spitalul Orasenesc
Cernavoda si Spitalul Harsova

Evaluarea sistemului de urgenta la nivel judetean Realizarea de
investitii in cadrul unitatilor sanitare care au in structura UPU/CPU
4.

5.

Dezvoltarea capacitatii de raspuns pentru Serviciile de Ambulanta si
SMURD prin Programul National de Dotare cu Ambulante
Inlocuirea treptata a parcului actual de ambulante

II

Stadiul realiz rii în
trimestrul IV

Termen de
finalizare

Ministerul Sanatatii
DSPJ Constanta

Nu s-au realizat actiuni

31 decembrie
2017

DSPJ Constanta
Consiliul Judetean
Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta
„Sf.Apostol
Andrei”Constanta
(SCJU)

Au
fost
initiate
demersuri
privind
obtinerea certificatului
de urbanism pentru
reamenajarea sectiei de
radioterapie
Semnarea contractului
privind dotarea cu
echipament
de
imagistica (RMN)
Nu s-au realizat actiuni
in trim.IV 2017

31 decembrie
2017

Nu
s-au
realizat
activitati in trim.IV
2017

31 decembrie
2017

Nu
s-au
efectuat
achizitii de ambulante
in trim.IV 2017

31 decembrie
2017

Institutii
implicate

DSPJ Constanta
Consiliul Judetean
Autoritatea Locala
Medgidia, Mangalia,
Cernavoda, Harsova
DSPJ Constanta
/unitati sanitare: SCJU
‚Sf.Apostol
Andrei”CTA; Spitalul
Mun.Medgidia;
Mangalia;
Cernavoda
DSPJ Constanta
UPU-SMURD
SCJU Constanta,
Serviciul Judetean de
Ambulanta

31 decembrie
2017

Reabilitarea cabinetelor medicale scolare sau de medicina dentara
/acoperirea deficitului de personal, aprovizionarea cu medicamente si
dotarea cu aparatura medicala specifica serviciilor medicale oferite

Ministerul Sanatatii
Nu s-au realizat actiuni
DSPJ Constanta
pe trim.IV. 2017
Autoritati locale:
6.
Constanta/ Mangalia/
Medgidia/ Harsova
Asigurarea dotarii cabinetelor medicilor de familie si includerea
Ministerul Sanatatii
Nu s-au realizat actiuni
7. acestora in programe de formare profesionala
DSPJ Constanta
pe trim. IV. 2017
Autoritati locale judet
Organizarea Centrului Multifunctional in localitatea Baneasa in
Ministerul Sanatatii
Nu s-au realizat actiuni
structura SCJU Constanta
DSPJ Constanta,
in trim.IV 2017
8.
SCJU „Sf.Apostol
Andrei”
M SURA 2. Cre terea capacit ii de screening pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra s n t ii publice
Colaborarea cu Unitatea Regionala de Management in vederea
DSPJ Constanta
Realizat trim.IV.2017
desfasurarii activitatilor in cadrul Subprogramului de screening pentru
conform indicatorilor
depistarea precoce activa a cancerului de col uterin efectuat prin retelele
raportati de retelele de
1.
de screening ale unitatilor sanitare cu paturi din judetul Constanta
screening de la nivelul
validate de Unitatea Regionala de Management Sud-Est
judetului
M SURA 3. Programele na ionale de s n tate
Programele nationale privind bolile transmisibile
1. Realizarea imunizărilor conform calendarului național de vaccinare
DSPJ Constanta
Realizat in trim.IV la
stocurile de vaccin
conform Calendarului
de Vaccinari.
2. Supravegherea principalelor boli infectioase in vederea identificarii
DSPJ Constanta
Realizat
conform
precoce a pericolului aparitiei unor epidemii si instituirea masurilor
indicatorilor raportati
adecvate de control
pe trim.IV 2017
3. Controlul infectiilor cu transmitere sexuala (ITS)
DSPJ Constanta
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim.IV 2017
4. Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
DSPJ Constanta
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV 2017
5. Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA
DSPJ Constanta
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV 2017

31 decembrie
2017

31 decembrie
2017
31 decembrie
2017

31 decembrie
2017

31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017

6.

Supravegherea si controlul TUBERCULOZEI

DSPJ Constanta

7.

Supravegherea sanatatii in relatia cu calitatea apei potabile si apei de
imbaiere;

DSPJ Constanta

8.

Monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala la
radiatii si supravegherea starii de sanatate a populatiei din jurul
obiectivelor nucleare majore
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de
risc alimentar

DSPJ Constanta

10.

Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati in
relatie cu factorii din mediu de viata si activitate

DSPJ Constanta

11.

Prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali

DSPJ Constanta

9.

DSPJ Constanta

Programele nationale privind bolile netransmisibile
12. Asigurarea implementării, coordonării, evaluarii si monitorizării, la
DSPJ Constanta
nivel judetean, a programelor naţionale de sănătate privind bolile
netransmisibile
Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate
13. Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor favorabile sanatatii prin
DSPJ Constanta
metode de promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate.
- prevenirea fumatului si renuntarea la fumat
- alimentatie sanatoasa pentru prevenirea imbolnavirilor
- miscare pentru sanatate
14. Desfasurarea de campanii locale de informare, educare, comunicare.
DSPJ Constanta

15.

Elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sănătate a populatiei;

Programul national de sănătate a femeii si copilului

DSPJ Constanta

Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV .2017
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV 2017
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV .2017
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV 2017
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV .2017
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim. IV .2017

31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017
31 decembrie
2017

Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim.IV.2017

31 decembrie
2017

Realizat
conform
activitatilor
pe
trim.IV.2017

31 decembrie
2017

Realizat
conform
activitatilor
pe
trim.IV.2017
Realizat
conform
indicatorilor raportati
pe trim.IV.2017

31 decembrie
2017
31 decembrie
2017

16. 1Prevenirea si tratamentul deficitului de fier la gravida si nou nascut;
31 decembrie
5
2017
.
17. 1Ameliorarea starii de nutritie la copiii 0-12 luni prin administare de lapte
Realizat
conform
31 decembrie
6praf
indicatorilor raportati
2017
.
pe trim.IV.2017
18. 1Cresterea accesului si calitatii serviciilor specifice de sanatate a
Nu s-au realizat acțiuni
31 decembrie
7reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbiditatii si
în trimestrul IV, nu a
2017
. mortalitatii materne;
existat finanțare
19. 1Diagnosticul precoce, preventie primara si secundara, monitorizarea unor
Realizat
conform
31 decembrie
8afectiuni cronice ale copilului( astmul bronsic, afectiuni generatoare de
indicatorilor raportati
2017
. malabsortie, malnutritie si diareee cronica, mucoviscidoza,
pe trim.IV.2017
DSPJ Constanta
imunodeficientele primare tumorale, hepatita cronica);
20. 1Cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice
Realizat
conform
31 decembrie
9pentru gravida, nou nascut si copil (depistarea retinopatiei, profilaxia si
indicatorilor raportati
2017
. diagnosticul pre si post natal al malformatiilor si/sau afectiuni genetice)
pe trim.IV.2017
21. 2Screening neonatal si testarea la nastere a nou nascutilor pentru afectiuni
Realizat
conform
31 decembrie
0cu potential invalidant si posibilitati de preventie a handicapului –
indicatorilor raportati
2017
. fenilcetonurie si hipotiroidism congenital ;
pe trim.IV.2017
22. 2Prevenirea sindromului de izoimunizare RH
Realizat
conform
31 decembrie
1
activitatilor
pe
2017
.
trim.IV.2017
23. 2Prevenirea malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere
Realizat
conform
31 decembrie
2
indicatorilor raportati
2017
.
pe trim.IV.2017
M SURA 4. Dezvoltarea asisten ei medicale în cabinetele medicale colare i asigurarea asisten ei medicale comunitare în rândul
comunit ilor la risc
1.
Monitorizarea si evaluarea activitatii asistentei medicale comunitare si a DSPJ Constanta
Realizat
conform
31 decembrie
mediatorilor sanitari comunitari;
activitatilor
pe
2017
trim.IV.2017
2.
Colaborare periodica cu medicii scolari Constanta si medicii de familie
DSPJ C onstanta
Realizat
conform
31 decembrie
ce au atributii in medicina scolara
activitatilor
pe
2017
trim.IV.2017
3.
Crearea parteneriatelor interinstitutionale la diferite niveluri, a strategiilor DSPJ Constanta
Au
fost
realizate
31 decembrie
si a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenta comunitara la risc
parteneriate conform
2017
activităților

desfășurate în cadrul
DGASPC

M SURA 5. Reglementarea prin lege i controlul suplimentelor alimentare
1.

Controale tematice prevazute in Planul National de control

Ministerul
Sanatatii/Inspectia
Sanitara de Stat/ DSPJ
Constanta/ Serviciul
Control in Sanatate
Publica

Realizat

31 decembrie
2017

M SURA 6. Resursa uman de specialitate
Redefinirea statutului personalului medical in societate prin salarizare, traseu de cariera, criterii de evaluare a performantei si integritate, avand ca
finalitate cresterea calitatii actului medical, dar si reducerea migratiei in strainatate si acoperirea deficitului de personal din unitatile sanitare , in
special in mediul rural prin acordarea de stimulente
1.
Acoperirea deficitului de personal medical (medici, asistenti medicali) in Ministerul
Au fost publicate si
31 decembrie
unitatile sanitare publice din judet, in specialitatile deficitare, in special: Sanatatii/DSPJ
ocupate doua posturi
2017
neonatologie, pediatrie, ATI, epidemiologie, prin salarizare, stimulente, Constanta/Managersi
de medici specialisti
locuinte etc.
unitati sanitare
neonatologi in cadrul
SCJU Cta si un post
medic specialist ATI
Spital Mun.Medgdia.

CAPITOLUL ADMINISTRA IE PUBLIC
Nr.
crt.

M SURAe / Acţiuni

I DEZVOLTARE REGIONAL

Institutie
implicat
DOMENIU : CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIAR
M SURA 1. Acţiuni în domeniul cadastrului
Lucr ri sistematice de cadastru ce se deruleaz pe sectoare în cadrul Programului
O.C.P.I.
1.
PNCCF în UAT –urile din județul Constanța
(Oficiul de
Cadastru si
Publicitate
Imobiliara),
autorit ți publice
locale

Stadiul îndeplinirii
Trim IV 2017

Termen de
finalizare

- S-au
finalizat
lucrarile
de
inregistrare
sistematica
pe
sectoare in 3 UAT-uri
:Gr dina
(sector1),
Saraiu
(sector1),
Mihail Kog lniceanu
(sector1), iar in cazul
UAT Albesti (sector 1
si 2), contractele de
finantare si servicii au
incetat prin ajungere
la
termen
(30.11.2017)
cu
consecinta nerealizarii
lucrarilor contractuale
-S-au
facut
demersurile
catre
primarii si camera
notarilor publici, in
vederea
eliberarii
certificatelor
de
moștenitor,
a
certificatelor
de
moștenitor
suplimentar,
a
certificatelor de

30.11.2017

legatar
și
a
certificatelor
de
vacanț succesoral în
cadrul PNCCF, conf.
Art.11 alin.2 lit.g) din
Legea cadastrului și a
publicit ții imobilare
nr.7/1996, republicat ,
cu modific rile și
complet rile ulterioare
(pentru UAT Saraiu si
M. Kog lniceanu

2.

1. Lucr ri sistematice de cadastru ce se deruleaza pe sectoare in cadrul programului
PNCCF 2017-2019 (finantare2) in 17 UAT-uri din judetul Constanta (19
contracte de finantare si prestari servicii in derulare)
2.Lucr ri sistematice de cadastru ce se deruleaz la nivelul intregii unitati
administrativ teritoriale (Gârliciu, Ghind rești, Horia, Topalu).
3.Lucrari de înregistrare sistematic a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru
şi Carte funciar în cadrul PNCCF, pentru sectoarele afectate de M SURAele de
investiții aferente proiectelor Marea Neagra-Podisor si Vadu-Tranzit I (SNTGN
Transgaz SA)

O.C.P.I.

1.Din totalul de 17
UAT-uri (19 contracte
de prestari servicii) a
fost emis Ordinului
Directorului General
al ANCPI de incepere
a
lucrarilor
de
înregistrare
sistematic
pentru
imobilele situate în
sectoarele cadastrale
din 8 UAT-uri (9
contracte prestari).
- S-au preg tit si s-au
predat informațiile de
cadastru
și
carte
funciar (analogic si
digital)
c tre
prestatori,
conform
graficului
de
desfasurare
a
activitatilor
din
contractele de prest ri
servicii.
2.Sunt în derulare
preg tirile
informațiilor
de
cadastru
și
carte
funciar pentru cele 4
UAT-uri:
Gârliciu,
Ghind rești,
Horia,
Topalu, pentru care, in
luna octombrie,
(SEAP);

ANCPI a încheiat
acordul cadru privind
prestarea serviciilor
de înregistrare
sistematic
a
imobilelor la nivelul
întregului UAT în
Sistemul integrat de
cadastru
și
carte
funciar – LOT2
urmand a fi semnate
contractele
subsecvente.
3.S-a
demarat
procedura de achiziție
publica pentru servicii
de
înregistrare
sistematic
pentru
sectoarele cadastrale
afectate de proiectele
SNTGN Transgaz SA
pe teritoriul județului
Constanța (sector 12 UAT Rasova, sector
42 - UAT Peștera,
sectoare 1,3,16 – UAT
Amzacea, sector 43 –
UAT Cogealac) in
Sistemul Electronic de
Achizitii Publice
3.

Intâlniri cu reprezentanții prim riilor în vederea stabilirii anticipat a sectoarelor ce
vor face obiectul contractelor de finanțare multianuale ce vor fi încheiate cu
O.C.P.I. în anul 2017.

O.C.P.I.

Nu a fost cazul

Permanent

4.

Actualizarea și completarea registrului cadastral în format electronic.

O.C.P.I.

In derulare

Permanent

5.

Organizarea de întâlniri periodice în vederea interpret rii unitare a legislației având
parteneri reprezentanții filialelor teritoriale ale Uniunii Geodezilor din România și
persoane fizice autorizate.
Actualizarea limitelor administrative la nivelul unit ților administrative teritoriale.

O.C.P.I.

Nu a fost cazul

Permanent

O.C.P.I.

Nu a fost cazul

La solicitare

Implementarea unitar a prevederilor Regulamentului privind avizarea, recepția și
înscrierea în cartea funciar a imobilelor.
Verificarea st rii fizice a punctelor din rețeaua de sprijin.

O.C.P.I.

Implementat

Permanent

O.C.P.I.

Când se impune

Permanent

Verificarea din punct de vedere tehnic a documentațiilor întocmite în baza Legii nr.
165/2013, ref cute, înaintate de c tre Comisiile locale pân la data de 31.12.2016
și înaintarea acestora c tre CNC pentru validarea și semnarea anexelor 7, 9 de c tre
Comisia de inventariere.
Redactarea titlurilor de proprietate în baza documentațiilor înaintate de c tre
prim rii

O.C.P.I., primari,
A.N.C.P.I.

Trei
documentații
verificate.

31.06.2017

O.C.P.I.

31.12.2017

O.C.P.I.

15
titluri
de
proprietate redactate,
13 duplicate
68
rectific ri
ale
titlurilor
de
proprietate.
Nu a fost cazul

O.C.P.I.

In derulare

Permanent

In derulare

Permanent

In derulare

Permanent

In derulare

Permanent

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Avizarea documentațiilor de scoatere definitiv și temporar din circuitul agricol

M SURA 2. Acţiuni în domeniul relaţiilor cu publicul
Promovarea unei politici de transparenţ şi comunicare cu societatea civil şi mass
1.
media pentru crearea unei opinii publice favorabile şi popularizarea avantajelor
sistemului integrat de cadastru şi publicitate imobiliar .
Eficientizarea sistemului de înregistrare și eliberare a documentațiilor de cadastru
2.
și publicitate imobiliar .
Intretinerea şi actualizarea aplicaţiei pentru urm rirea cererilor şi petiţiilor.
3.
M SURA 3. Acţiuni în domeniul publicit ţii imobiliare
Respectarea termenelor de soluţionare a cererilor de înscriere.
1.

O.C.P.I.

Permanent

2.

Organizarea de întâlniri cu notarii publici şi executorii judec toreşti în scopul
îmbun t ţirii relaţiilor de colaborare cu aceştia.

O.C.P.I.

3.

Imbun t țirea relațiilor de colaborare cu notari, executori, b nci, personae fizice și
juridice autorizate.

O.C.P.I.

Implementarea sistemului e-payment.
4.
M SURA 4. Acţiuni pentru îmbun t ţirea calit ţii serviciilor prestate
Menţinerea certificatului de calitate SR EN ISO 9001:2008 prin respectarea
1.
cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008 şi a prevederilor din documentele
specifice (proceduri şi manualul calit ţii).
M SURA 5. Ac iuni pe linia prevenirii i combaterii corup iei
Instruirea personalului angajat cu privire la noţiunile specifice pe linia prevenirii şi
1.
combaterii corupţiei, difuzarea c tre personalul angajat a materialelor ce conţin
mesaje anticopţie.

O.C.P.I.

In trimestrul IV nu au
avut loc întâlniri cu
notarii
publici,
persoane
fizice/juridice
autorizate, executori
judec torești.
In trimestrul IV nu au
avut loc întâlniri cu
notarii
publici,
persoane
fizice/juridice
autorizate, executori
judec torești.
In derulare

Permanent

31.12.2017

O.C.P.I.

In derulare

Permanent

O.C.P.I.

S-au
efectuat
prelucr ri
cu
personalul instituției
asupra
materialelor
anticorupție

Permanent

Permanent

M SURA 6. Programul Opera ional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2016/2017
1.
Implementarea la nivelul județului a POAD 2016/2017

Instituții
nominalizate
conform
prevederilor legale
care reglementeaza
derularea POAD
2016/2017

31.10.2017adres
c tre
MDRAPFE
privind propunerile de
modificare a cadrului
legal care va gestiona
implementarea POAD
în acest an;
15.11.2017adres
catre
instituțiile
menționate, în vederea
transmiterii
persoanelor care vor
face parte din grupul
de lucru constituit la
nivel județean pentru
implemntarea POAD
2017/2018;
27-28.11.2017modificare
și
transmitere
c tre
MDRAPFE a anexei
privind
adresele
punctelor
de
depozitare
pentru
produsele
POAD
2017,
datele
de
contact
ale
persoanelor care vor
semna documentele
de primire si num rul
de beneficiari pe
localit ți;

Conform
calendarului
stabilit la nivel
AM POAD

-27.11.-28.11.2017-

întocmit și distribuit
ordin
privind
modificarea grupului
de lucru constituit la
nivel județean pentru
implementarea POAD
2017/2018;

CAPITOLUL AGRICULTUR ŞI DEZVOLTARE RURAL , SIGURAN A ALIMENTAR

Nr.
M SURAe / Ac iuni
Institutie
Stadiul îndeplinirii
Termen de
crt.
implicat
Trim IV 2017
finalizare
M SURA 1. Acordarea la timp a subven iilor în agricultur prin aplicarea eficient a schemelor de finan are a agriculturii pentru absorb ia fondurilor
europene şi na ionale alocate în vederea sprijinirii produc torilor agricoli
Aplicarea la nivelul județului a schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
A.P.I.A.
Autorizare
plati 15.05.2017
1.
complementare care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020.
(Agentia de Plăţi şi Campania 2017:
Intervenţie pentru 528527935,43 lei.
Agricultură )
Autorizare
plati
Campania
2016:
1264405,67
lei,
autorizare
plati
campania
201519714,68lei.
Eliberare adeverințe
pentru bănci: 160
adeverințe
Aplicarea Programului Naţional Apicol pentu perioada 2014-2019, conform HG
1514828,87 lei
1 august 2017
2.
1050/2013
primire cereri
Acordarea ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în
Măsura 215 a și
Sesiunea
2:
3.
favoarea bunăstării porcinelor şi bunăstării păsărilor:
Masura
215
b: 15-30 iulie cereri
- Masura 215 a-bunăstarea animalelor pentru sectorul porcine
verificare deconturi de plata
- Măsura 215 b-bunastarea animalelor pentru sectorul păsări
justificative aferente Sesiunea 3:
trim III 2017.
15 iunie-30 iunie
an următor
Sesiunea
1
;
15 octombrie-15
noiembrie cereri
de plată
Sesiunea 3 :
15 iunie-30 iunie
anul
următor
cereri de plată

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, conform
O.M.A.D.R. 1727/2015

Vizarea carnetelor de rentier pentru beneficiarii de Renta Viagera Agricola conf.
O.U.G. 17/2010 si Legii nr. 247/2005
Acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi anumitor produse
lactate elevilor din instituţiile scolare (conform H.G. 1628/2008, cu modificările și
completările ulterioare).

-

OMADR nr 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile
de punere in aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanțare in cadrul
Programului National de Sprijin in sectorul viticol 2014-2018.
Derularea programului de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole conform
OMADR 1763/2014
Implementarea Programul european de încurajare a consumului de fructe în scoli
conform O.U.G. nr. 24/2010.

10.

Instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor H.G.
1179/2014

11.

Aplicarea OMADR 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Sprijin
pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite
Punerea în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri de vin, eligibilă
pentru finanțare în cadrul Programului Național de sprijin al României în sectorul
viticol 2014-2018.

12.

A.P.I.A.

Primire, verificare si
operare cereri de
plată aferente trim III
2017 - 973 cereri,
efectuare
plați10188200,33 lei
Vizate 1128 carnete.

A.P.I.A.
A.P.I.A.

1-31 decembrie
2017

31.08.2017

termen
primire
cereri : 30 de zile
de
la
finalul
semestrului şcolar
Primire si verificare
30.11.2017
planuri de investiții-3
cereri.
Primire 2 planuri 1 februarie 2017
individuale
primire cereri
termen primire
cereri : 30 de zile
de la finalizarea
semestrului şcolar
Primire 15 cereri de Primele 20 zile ale
plată aferente lunilor: lunii
următoare
septembrieîncheierii
noiembrie
2017. lunii/trimestrului
Efectuare
plati pentru care se
aferente 805191,82 depune
cererea
lei.
(cereri lunare/
trimestriale)
Verificare
două Functie de cadrul
cereri
legal
2 cereri
Functie de cadrul
legal

Aplicarea prevederilor H.G. nr. 211/2017 privind ajutoare de adaptare excepționale
destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a
animalelor
M SURA 2. Creşterea poten ialului agriculturii româneşti
Actualizarea datelor înscrise în R.P.V.
1.
13.

2.

Eliberarea autorizaţiilor de plantare a viţei de vie – struguri de masă.

3.

Efectuarea controalelor privind modul de respectare a bunelor practici agricole în
plantațiile viticole.

4.

Verificarea activității laboratoarelor autorizate de MADR si a magazinelor de vin
vrac.
Aprobarea planurilor individuale de reconversie / restructurare a plantaţiilor
viticole si a modificarilor acestora.
Transmiterea lunara a rapoartelor privind controalele efectuate conf O.U.G. nr.
12/2006 si O.U.G. nr.141/2002, pentru activitatea desfasurata in luna anterioară.
Monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc.
Efectuarea controalelor conf Legii nr. 72/2002 și ale Legii nr. 214/2011,
transmiterea lunara a raportului de activitate.
Efectuarea controalelor privind respectarea Legii nr. 15/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Eliberarea de adeverinţe în vederea accesării de fonduri de către operatorii
economici din cadrul Măsurii 123.
Întocmirea bazei de date a operatorilor din sectorul zootehnic si reactualizarea
acesteia.
Culegerea, prelucrarea, centralizarea şi transmiterea la MADR a datelor statistice în
zootehnie –AGR 6 a
Introducerea datelor în sistemul RICA.Corectarea erorilor din chestionar
Transmiterea chestionarelor la MADR şi corectarea eventualelor erori până la
validare.

A.P.I.A.

D.A.J.

Nu a fost cazul

Termen 14 iulie
2017

44 actualizări
20 eliberări carnete de
viticultor
3 solicitari/
3 rezolvate
4 solicitari/
4 rezolvate

La solicitare

7 solicitări/ 7
rezolvate
4 planuri

AprilieNoiembrie
Permanent

3 procese verbale de
control
Nu au fost solicitări
Nu au fost depuse
solicitări
21 verificări în piețe

Lunar

Permanent

Martieoctombrie

Permanent
Permanent

Nu au fost solicitări

Conform
calendarului
stabilit
Permanent

Nu au fost solicitări

Permanent

3 situatii

Lunar

Nu a fost cazul

Permanent

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Verificarea pe teren a respectării de către OIC a cerinţelor minime de control
cuprinse în Reg. CE nr. 889/2008.
Verificarea modului de realizare a tehnologiilor de producţie şi a bunelor practici
agricole.
Monitorizarea cantităților de ingrășăminte rulate pe teritoriul județului pentru
actualizarea bazei de date a operatorilor autorizati care produc, depoziteaza si
comercializează îngrăsăminte chimice
Rapoarte privind productia de fructe si legume proaspete si/sau destinate
comercializării
Culegerea,prelucrarea,centralizarea si transmiterea la MADR a datelor
(cercetarea statistica Agr.2a.Agr.2b
Intocmirea situaţiei privind starea de vegetaţie a culturilor pe judeţ.
Verificarea documentatiei şi eliberarea atestatului in vederea utilizării şi
comercializării organismelor modificate genetic si inventarierea suprafeţelor
cultivate cu plante modificate genetic, evaluarea producţiei de porumb modificat
genetic pe sole şi unităţi şi întocmirea bazei de date
Identificarea și monitorizarea zonelor de risc privind producerea si folosirea
îngrășămintelor pe baza inspecțiilor anterioare, monitorizarea zonelor vulnerabile
la nitrați.
Verificarea modului de depozitare, ambalare și etichetare precum și documentele
de însoțire a îngrășămintelor.

D.A.J.

3 controale

Permanent

10 controale
pe HG 39/2017
39 controale,
19 probe prelevate

Permanent

Nu a fost cazul

Lunar

Nu a fost cazul

Permanent

Nu a fost cazul
Verificari prin sondaj

Permanent
Permanent

14 controale

Permanent

10 controale

Permanent

Permanent

23.

Efectuarea controlului de compozitie a îngrășămintelor care se produc, depozitează
și comercializează în România, prin prelevarea de probe si trimiterea acestora către
laboratorul autorizat.

Permanent

6 dosare-HG 39/2017 Funcție de
Program de sustinere prevederile
a produsului tomate in legale adoptate
spații protejate
M SURA 3. Refacerea i extinderea sistemului de iriga ii. Ap gratuit pân la sta ia de puneresub presiune. Etapa I- H.G. nr. 793/2016
Monitorizarea și transmiterea la MADR a situației privind suprafețele de culturi
D.A.J.
12 rapoarte transmise
Săptămânal
1.
agricole irigate.
la MADR
Amenajarea de iriga ii Carasu-Gale u S=4726 ha
Reabilitarea stației de pompare de bază SPB Galeșu.
A.N.I.F.
În derulare contract de
2017-2020
2.
Amenajarea de irigații carasu-CDMN/PAMN Sud, S=3341 ha
achiziție a
contractului de
execuție lucrări.
In derulare procedura
de achiziție a
contractului de
proiectare
PT+CS+DE+DTAC+
DTOE+AT si execuție
lucrări
24.

Implementarea Programului de susținere pentru produsele deficitare prin acordarea
de sume fixe pe o perioadă de opt ani.

11 probe

D.A.J.

3.

Reabilitarea stației de pompare SRP 1 Galeșu

4.

Reabilitarea canalelor de aducțiune: CA 1 Galeșu, CA 2 Galeșu

2017-2020
În derulare contract de
prestări servicii de
proiectare pentru
fazele Expertiză
tehnică şi DALI
Faza DALI avizat
CTE ANIF nr.
1070/28.09.2017
-

Reabilitarea canalelor de distribuție: CD I-1, CD I-2
5.
Reabilitare constructii hidrotehnice - 19 buc stavilare
6.
Amenajarea de iriga ii Sinoe S=60.474 ha
7.

Reabilitarea stației de pompare de bază SPB Sinoe

A.N.I.F.

8.

Reabilitarea statiei de repompare SRPA I-2, SRPA I-5

A.N.I.F.

9.

Reabilitarea canalelor de aducțiune CA sinoe, CA 4- Sinoe, L=48001 ml

A.N.I.F.

10

Reabilitarea constructii hidrotehnice -11 buc podețe

A.N.I.F.

Amenajarea de iriga ii CARASU-CDMN/PAMN SUD S=3341 ha
Reabilitarea stației de pompare de bază SP Hinog, SPB Medgidia
11.
M SURA 4. Stabilirea filierelor de produse
Controlul privind calitatea, proveniența, autenticitatea, naturalețea vinurilor din
1.
punct de vedere organoleptic-prelevare probe.
Avizarea documentelor de însoțire a transporturilor de produse viticole vrac
2.
(Anexele 1+2+3).
Respectarea prevederilor legale privind etichetarea și ambalarea vinurilor în rețeaua
3.
comercială.

2017-2020

2017-2020
2017-2020

In derulare contract de
prestări servicii pentru
fazele de proiectare
expertiză
tehnică
+DALI
-s a efectuat expertiza
tehnică,
- s-a convocat CTE
ANIF

2017-2020

A.N.I.F.

-

2017-2020

D.A.J.

10 controale

Permanent

590 documente, 3
Anexe

La solicitări

2 controale

Permanent

2017-2020
2017-2020
2017-2020

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Verificarea modului de respectare a practicilor aplicate vinurilor prin verificarea
scriptică şi faptică a declaraţiilor de recoltă şi producţie precum şi a registrelor
specifice.
Eliberarea carnetelor de viticultor.
Operarea în SINVV a documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole :
declaraţii de stocuri, producţie şi recoltă.
Verificarea prin sondaj, respectarea conformității cu standardele de comercializare
a fructelor și legumelor pe întreaga filieră de produs.
Eliberare certificat de conformitate si certificat de destinatie industrială, pentru
fructele și legumele proaspete provenite din import/destinate exportului.
Verificarea documentației și facturilor pentru loturile de legume și fructe care se
supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare.
Asigurarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor
si legumelor proaspete, care urmeaza procedura de retragere de la comercializare.
Intocmirea bazei de date a operatorilor din sectorul de fructe legume si asigurarea
reactualizării acesteia.
Culegerea şi transmiterea datelor referitoare la fructele si legumele proaspete.
Autorizarea şi avizarea spaţiilor de comercializare a vinului de masă vrac .
Eliberarea Certificatului de abilitare la importul îngrăşămintelor din ţările terţe
uniunii europene.
Colectarea,prelucrarea, interpretarea şi difuzarea preţurilor de pe piaţă a ouălor
( SIPPAA).
Acordarea de coduri de identificare exploataţiilor avicole şi centrelor de colectare
şi ambalare a ouălor.
Verificarea respectării OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării
seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit şi a HG nr. 82/2003.
Verificarea asigurării trasabilităţii cerealelor pe piaţă, prin monitorizarea mişcării
stocurilor de cereale.
Verificarea modului de respectare a prevederilor OUG nr. 67/2008 privind
organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi
Ord. MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
funcţionarea SIPPAA şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi
difuzare a datelor statistice.

D.A.J.

10 agenti economici

Permanent

7 carnete
15 agenți

Permanent
Permanent

110 actiuni

Permanent

170 certificate
conformitate
33 controale

La solicitări

Nu a fost cazul

Permanent

18 agenți economici

La solicitări

12 adrese
10 agenti
4 certificate

Permanent
La solicitări
La solicitări

12 raportări

Săptămânal

Eliberare adeverinte

La solicitare

Nu a fost cazul

Anual

S-au transmis lunar
adrese la depozitele de
cereale
S-au transmis adrese
la
depozitele
de
cereale

Permanent

Permanent

Trimestrial

20.
21.
22.
23.
24.
25.
M
1.
2.
3.
M
1.

M
1.
M
1.
M
1.

Colectarea, prelucrarea, interpretarea şi difuzarea preţurilor de pe piaţa cerealelor şi
oleaginoaselor.
Verificarea condiţiilor care stau la baza acordării autorizaţiilor de depozit a
cerealelor şi a licenţelor .
Autorizarea spaţiilor de depozitare.
Verificare respectarii compoziţiei si a calitătii alimentelor fabricate conform
normelor tehnice.
Verificarea privind regimul de comercializare al ouălor.
Verificare condiţiilor de comercializarea pâinii.
SURA 5. Încurajarea agriculturii ecologice şi a produselor tradi ionale
Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, promovarea agriculturii
ecologice.
Efectuarea controalelor la operatorii înscriși în agricultura ecologică prelevarea de
probe.
Verificarea cererii şi a caietului de sarcini pentru produsele tradiţionale, depuse la
D.A.J.
SURA 6. Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor
Verificarea documentaţiei şi vizarea autorizaţiilor de plantare şi de defrişare a
plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi.

S-au transmis 12
rapoarte
2 agenti economici

Săptămânal

2 agenti economici
4 agenti economici

La solicitare
Permanent

2 agenți economici
1 agent economic

Prin sondaj
Prin sondaj

D.A.J.

4 controale

La solicitare

D.A.J.

3 agenti economici,
19 probe
Nu a fost cazul

Permanent

D.A.J.

Permanent

La solicitare

5 autorizatii de
La solicitare
plantare
6 autorizatii de
defrisare
SURA 7. Crearea platformelor de preluare, sortare, condi ionare, p strare, ambalare i analiz legumelor, func ionarea corect a pie elor acestora
Verificarea prin sondaj a modului de realizare a autocontrolului, privind
D.A.J.
1 agent economic
La solicitare
respectarea standardelor de comercializare a operatorilor care au dotarea şi
structura organizatorică necesară.
SURA 8. Dezvoltarea organiza iilor asociative din agricultur
Verifică şi analizează respectarea documentaţiei pentru recunoaşterea şi
D.A.J.
Nu au fost solicitări
La solicitare
funcţionarea grupurilor de producători;
Promovarea pentru recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători.
SURA 9. Adoptarea de m suri pentru stabilirea unei pie e funciare func ionale, înfiin area unei scheme de creditare pentru achizi ia de terenuri
Verificarea conţinutului documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din
D.A.J.
2 agenti economici
Permanent
circuitul agricol și eliberarea ordinelor sau deciziilor de scoaterea terenurilor din
circuitul agricol.

2.

3.

4.
M
1.

Verificarea conţinutului documentaţiilor referitoare la schimbarea categorie de
folosință a terenurilor și eliberarea ordinelor sau deciziilor de schimbare a
categorie de folosință.
Înregistrarea și verificarea documentelor transmise de primării în vederea punerii în
alicare a Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzăriicumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.
Publicarea pe site-ul instituției a avizelor finale/avizelor negative.
SURA 10. Cre terea absorb iei fondurilor europene
Organizarea de acţiuni de promovare şi informare privind măsurile de finanţare ale
PNDR 2014-2020, funcţie de sesiunile deschise pe măsurile active în anul 2017,
funcţie de calendarul stabilit de AM-PNDR.

2.

Organizarea de cursuri autorizate de calificare, iniţiere şi instruire a producătorilor
şi fermierilor agricoli.

3.

Realizarea de proiecte pentru amenajamente pastorale.

4.
5.

Eliberarea avizelor consultative in vederea obtinerii atestatelor de producator.
Realizare de proiecte cu finantare europeana prin PNDR 2014 – 2020.

6.
7.

Realizarea de loturi demonstrative.
Realizare de demonstratii practice pe diverse domenii agricole.

Oficiul Judeţean
pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale
(O.J.F.I.R.)
D.A.J.
D.A.J.

D.A.J.

Un agent economic

Permanent

1128 cereri, 1631
oferte

Permanent

1062 avize publicate

Permanent

Intâlniri organizate în În funcţie de
localitățile Constanța, calendarul
cu 20 de participanți.
stabilit de AMPNDR
pentru
lansarea măsurii
S-au finalizat : un Funcţie
de
curs inițiere cu 24 calendarul anual
absolvenți, un curs stabilit
calificare
cu
28
absolvenți,
cinci
cursuri LCP
-UAT Cernavodă, UAT In lucru alte 10
Medgidia, UAT Ostrov, proiecte
UAT
Oltina,
UAT
Independenta
424 avize consultative
Permanent
Depuse 9 cereri de În funcţie de
plată
calendarul
stabilit de AMPNDR
pentru
lansarea măsurii
2 loturi
Permanent
O
demonstrație
Permanent
practică

8.

Realizarea/participarea la târguri, expozitii, festivaluri, seminarii, întâlniri de lucru
si dezbateri.

INDAGRA

9.

Realizarea activitatilor de asistenta tehnica de specialitate cu caracter permanent in
vederea accesarii de fonduri europene pentru potentiali beneficiari ai Programului
National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

În funcţie de
calendarul
stabilit de AMPNDR
pentru
lansarea
măsurilor

10.

Efectuarea controalelor și completarea anexelor 4Ași 4B din HG 39/2017 Pentru
aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate.
Verificarea prin sondaj a respectării conformității îngrășămintelor chimice care se
produc, depozitează, comercializează în Romania.
Eliberarea avizelor finale conform Legii 17-Privind unele măsuri de reglementare

Activități pentru 23
potențiali beneficiari
pentru:
Submasura
6.1 »Sprijin
pentru
instalarea
tinerilor
fermieri »
Submasura
6.3
« Sprijin
pentru
dezvoltarea fermelor
mici ».Submasura
4.1”Investitii
in
exploatatii agricole”
Submasura 4.1 a
”Investitii
in
exploatatii pomicole”.
7 anexe
19 probe

Permanent

688 avize

Permanent

11.
12.

Permanent

La solicitare

a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan.
Eliberarea certificatului de abilitare la importul de îngrășăminte din țări terțe
4 certificate
13.
M SURA 11. Implementarea tehnic a m surilor de finan are din Programul Na ional de Dezvoltare Rural 2014-2020
Primirea de la solicitanţi a cererilor de finanţare şi documentelor justificative
O.J.F.I.R.
S-au derulat sesiuni
1.
pentru măsurile care se vor derula în anul 2017.
depunere proiecte
pentru măsurile 6.5,
19.2, 4.1
Verificarea conformităţii cererilor de finanţare primite de la potenţialii beneficiari
O.J.F.I.R.
Realizat
2.
şi evaluarea criteriilor de selecţie.

3.

4.

M
1.

2.

Verificarea documentaţiei în vederea modificărilor asupra contractelor.

Permanent
La
lansarea
sesiunii
de
proiecte
Conform
termenelor
procedurale
aferente
sesiunilor
depunere
proiecte
Conform
termenelor
procedurale
Conform
termenelor
procedurale

Realizat verificare 43
note explicative de
modificare contracte
Verificarea dosarelor de achiziţii şi a cererilor de plată depuse.
Verificarea a 122
cereri de plată și un
număr de 5 dosare de
achiziții
SURA 12. Intarirea capacitatii organizatorice i institutionale în domeniul semin elor conform Ordinului nr.769/2009 i legisla iei în vigoare
Inregistrarea operatorilor economici şi eliberarea autorizatiei de funcţionare pentru
I.T.C.S.M.S.
23 operatori noi
Trimestrial
producere, prelucrare şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor:
( Inspectoratul
inregistrati cu 38
verificarea documenaţiei şi a bazei materiale a operatorilor economici.
Teritorial pentru autorizatii, din care :
Calitatea
17 producere
Seminţelor şi a
6 prelucrare
Materialului
15 comercializare
Saditor)
Supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici înregistraţi pentru
161 operatori
Trimestrial
producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor
monitorizati, din
prin completarea fiselor de supraveghere si monitorizare a activitatii operatorului
care :
economic in vederea acordarii vizei anuale.
120 producere
64 prelucrare
111 comercializare

de
de

149 atestate
Trimestrial
profesionale, din care:
54 producere
33 prelucrare
61 comercializare
Respectarea
ordinelor,
normelor
si
a
legislatiei
noi
aparute
privind
producerea,
87
operatori
Semestrial
4.
prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor de catre
economici controlati
operatorii economici prin actiuni de control si monitorizare a operatorilor
privind activitatea de
economici in pietele si targurile judetului Constanta.
comercializare
M SURA 13. Inregistrarea declaratiilor de multiplicare la cererea operatorilor economici, în termenul fixat de MADR conform legislatiei în vigoare
Verificarea declarațiilor de multiplicare si a documentatiei necesare, depuse de
I.T.C.S.M.S.
364 declarații de
Trimestrial
1.
operatorii economici si inregistrarea acestora in baza de date.
multiplicare, din care
2017-2018:
-4772,95 ha Grau;
-723,4 ha Orz 2R;
- 15 ha Lucernă;
2016-2017:
-1438,42 ha Grau
- 103 ha Orz 2 R
- 56,46 ha Orz 6R;
-849,50 ha Mazare;
-128 ha Ovaz;
-353 ha Mustar;
-20 ha Soia;
-34,05 Material
viticol;
-10,05 Material
Pomicol.
3.

Instruirea si monitorizarea operatorilor economici prin organizarea de instruiri cu
operatorii economici autorizati sau care urmeaza a se autoriza pentru activitatile de
producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor

M SURA 14. Inregistrarea declara iilor de certificare final , recertificare, reambalare a semin elor i materialului s ditor conform legisla iei în
vigoare
Verificarea declaratiilor de certificare depuse de operatorii economici, eșantionare,
I.T.C.S.M.S.
- 38 declaratii mutatie
Trimestrial
1.
eliberarea documentelor de calitate
partida;
- 26 declaratii de
recertificare;
-20 declaratii stoc;
-240 declaratii de
certificare
-2 declaratii
reambalare
-1933 documente de
calitate, din care:
-1424 oficiale;
(5946determinari)
-517 informative.
M SURA 15. Verificarea documentelor semintelor intrate in tara prin punctul de vamuire Constanta, din terta ri afiliate la sistemul OCDE,
conform legislatiei in vigoare
Prelevarea de esantioane din loturile de seminte conform avizelor de import
I.T.C.S.M.S.
27 Avize cu 113 loturi
Trimestrial
1.
verificate
si
esantionate din care
10
loturi
pentru
testarea OMG.
M SURA 16. Instruirea i monitorizarea personalului ITCSMS
Organizarea de instruiri interne si participarea la instruirile organizate de INCS,
I.T.C.S.M.S.
Conform programului
Trimestrial
1.
LCCSMS, MADR, ASRO Bucuresti
INCS, MADR
M SURA 17. Respectarea normelor, regulilor si legislatiei in vigoare privind desfasurarea activitatii de laborator acreditat
Monitorizarea activitatii din laborator, efectuarea corecta a testelor de referinta
I.T.C.S.M.S.
Conform programului
Trimestrial
1.
anuale.
INCS, MADR.
Nu s-au înregistrat
neconformități
Incasarea contravalorilor lucrărilor conform Ordinului MADR nr. 92/2010 și
I.T.C.S.M.S.
658658,88 lei
Permanent
2.
341/2009.

M SURA 18. Monitorizarea calit ii solului
Efectuarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemul Naţional şi judeţean
1.
de Monitorizare Sol-teren pentru suprafaţa de 45.579 ha.
Efectuarea studiilor pedologice, conform notei de fundamentare, pentru
localităţile:Gârliciu,Dobromir,Tortomanu,Tuzla Saligni,Săcele şi Ovidiu

O.S.P.A.
(Oficiul pentru
Studii Pedologice
şi Agrochimice)

2.

Extinderea folosirii îngrăşămintelor şi aplicarea lor strict pe baza analizelor
periodice de sol, urmărind prevenirea şi combaterea carenţelor de nutriţie a
plantelor pentru menţinerea şi sporirea fertilităţii solului dar şi înlăturarea efectului
negativ asupra mediului.

3.

Participarea ca perteneri la proiecte de cercetare şi dezvoltare accesate de ICPABucureşti, Staţiunile de cercetare din judeţ, Universitatea Ovidius.

O.S.P.A.

4.

Asigurarea asistenței tehnice pentru implementarea la nivel judeţean a programului
de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse
agricole.

O.S.P.A.

Finalizare fază birou
Martiepentru
Noiembrie 2017
UAT Cernavodă-233
ha, UAT Medgidia325 ha, UAT Ostrov
2398
ha,
UAT
Independenta-1321
ha, UAT Deleni-1612
ha.
S-au efectuat studii
Martieagrochimice pe 15 ha. Noiembrie 2017
S-au intocmit studii
pedologice pentru:
-PNDR
2014-2020
pentru suprafata de
276 ha;
-Încadrarea în clasa de
calitate-194 ha;
-Scoatere din circuitul
agricol pentru 194 ha;
-Infiintare
plantatii
viti pomicole 365 ha
Schimbare categorie
de folosinta 2 ha.
Nu a fost cazul
Funcţie
de
perioada
de
desfăşurare
a
proiectelor
Nu a fost cazul
Ianuariedecembrie 2017

DOMENIU: APLICAREA PROGRAMELOR PENTRU SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA, CONTROLUL BOLILOR LA ANIMALE ŞI A
CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, ASIGURAREA SIGURAN EI ALIMENTARE
M SURA 19. Implementarea programelor na ionale de prevenire, supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, aprobate şi cofinan ate de
Comisia European
Întocmirea şi realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control
D.S.V.S.A. - Gripa aviara
Trimestrial
1.
şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la anim
( Direcţia Sanitară- s-au
examinat
ale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în
Veterinară şi
serologic 520 probe
programele naţionale, pentru anul 2017 (gripa aviara-influenta aviara, pseudopesta pentru Siguranţa
sange
aviara, pesta porcina clasica, bluetongue, boala lui Aujeszky, leucoza enzootica
Alimentelor ) - Pseudopesta aviara:
bovina, trichineloza, paratuberculoza, bruceloza, leptospiroza, tuberculoza bovina,
- s-au
examinat
rabia, anemia infectioasa, epididimita infectioasa).
serologic 478 probe
sange
- Pesta porcina clasica
- - S-au examinat 117
probe
la
porci
domestici – examen
serologic
- -S-au examinat 194
probe porci domestici
– examen virusologic
- - S-au examinat 151
probe la mistreti –
examen serologic
- -S-au
examinat
152probe la mistreti
– examen virusologic

2.

Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile,
emergente la animale, respectiv EST-ESB şi a bolilor tumorale.

zoonoze şi

Bluetongue
-S-au
examinat
serologic 222 probe
sange;
- Detectie vectori
culicoizi 11 probe;
Boala lui Aujeszky:
- S-au examinat 661
probe
Leucoza
bovina:
-S-au
examinat
serologic 1015 probe
sange.

Trimestrial

3.

Supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor în funcţie de antecedentele epizootice
la animale.

Paratuberculoza
Bruceloza ovina +
caprina
-S-au examinat
serologic 2459 probe
sange.
Bruceloza bovina
-S-au examinat
serologic 129 probe
sange.
Bruceloza porcina
- s-au examinat 67
probe sange
Salmoneloze pasari
-s-au examinat 379
probe
Tifoza aviara
-s-au examinat 10
probe
Puloroza aviara
-s-au examinat 10
probe
Loca americana
- S-au examinat 4
probe rame albine
Amibiaza
- S-au examinat 1
probe albine
Nosemoza
S-au examinat 4 probe
albine
- S-au examinat 26
probe creier vulpi

Anemie infectioasa

Trimestrial

Varooza
- S-au examinat 4
probe albine
Rabie
- S-au examinat 26
probe creier vulpi
Anemie infectioasa
ecvina:
- S-au examinat
serologic 362 probe
sange.
4.

Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze şi
emergente la animale.

5.

Efectuarea de acţiuni strategice de supraveghere sanitară-veterinară a reproducţiei
şi a tulburărilor genetice la animale.
Efectuarea de acţiuni de protecţie ecologică.
Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a
animalelor şi protecţie a mediului.

6.
7.

8.

Acţiuni imunologice obligatorii sau de urgenţă pentru unele boli la animale.

ESB: 672 probe
creier bovine
SCRAPIE: 1256
probe creier ovine
Nu a fost cazul

Trimestrial

Nu a fost cazul
In domeniul protectiei
si
bunastarii
animalelor
s-au
efectuat un numar de
34 controale in timpul
transportului si la
animalele de ferma si
la abator.
-Vaccinari
anticarbunoase
bovine, ovine, caprine
si cabaline = vaccinări
de completare

Trimestrial
Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

M SURA 20. Expertizarea sanitar veterinar a alimentelor de origine animal şi a furajelor
Depistarea principalelor zoonoze la animale.
D.S.V.S.A.
1.

2.

Controlul oficial în unităţile înregistrate sanitar-veterinar cf Ordin ANSVSA
111/2008 si Ord ANSVSA 57/2010.

3.

Expertiza sanitară veterinară a alimentelor de origine animală prin examene de
laborator obligatorii.

4.

Determinări rapide sanitare efectuate pe autolaborator în zone de interes turistic sau
alte programe de supraveghere de supraveghere de necesitate dispuse de
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Unitati de abatorizare
carne rosie SC Carnob
SRL.
Controale
cf.Ord.
57/2010 si cf. Ord. nr.
111/2008
=
267
unitati.
Analize
microbiologice
si
fizico –chimice, de
verificare a sigurantei
produsului si respectiv
a
conformitatii
alimentului
cu
criteriile de siguranta
prevazute
de
Regulamentul
CE
nr.2073/2005
modificat
cu
regulamentul CE nr.
1441/2007.
Nu a fost cazul

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial

5.

Supravegherea prin examene de laborator a altor produse care intră în compoziţia
materiilor prime şi produselor de origine animală sau care vin în contact cu acestea.

6.

Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare.

7.

Expertiza sanitară veterinară a furajelor.

8.

Expertiza reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apă.

9.

Determinarea nivelurilor de contaminare radioactivă a produselor de origine
animală şi a furajelor (radioactivitate cumulată de 137Cs şi 134Cs).
Controlul oficial al unităţilor din domeniul hranei pentru animale
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar.

10.

D.S.V.S.A.

In scopul obtinerii de
date relevante al
monitorizarii si al
supravegherii riscului
microbiologic pe
intreg lantul
alimentar, medicii
oficiali care
preleveaza probe
pentru LSVSA
Constanta tin cont de
tipul de
microorganism sau
toxina si tipul de
aliment implicat
(perisabil, stabil).
S-au examinat 257
probe sanitatie.
S-au examinat 60
probe furaje, la care sau efectuat analize
microbiologice
si
fizico-chimice
in
numar de 64 analize.
S-au efectuat analize
la un numar de 439
probe pentru reziduuri
non-animaliere
si
animaliere cu 508
analize.
S-au examinat 11
probe
S-au controlat 20
unitati

Trimestrial

Trimestrial
Trimestrial

Trimestrial

Trimestrial
Trimestrial

Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, bovinelor,
ovinelor şi caprinelor pentru anul 2017.

S-au identificat si
inregistrat
1528
capete bovine, 8448
capete ovine, 3127
capete caprine si 786
cap. porcine.
M SURA 21. Aplicarea Programelor de supraveghere şi control în domeniul siguran ei alimentelor pentru anul 2017
Implementarea prevederilor Programelor anuale stabilite pentru judeţul Constanţa
D.S.V.S.A.
S-au prelevat probe in
1.
cadrul Programului
Cifric astfel :
- Contaminanti = 80
probe
- Pesticide = 8 probe
- Radioactivitate = 6
probe
- Calitate =3 probe
- OMG-uri = 19 probe
- Aditivi = 8 probe
- Alergeni = 8 probe
- Radiatii ionizante = 1
probe
Igienă=56 probe
Unitati controlate 432
Verificarea modului de pregătire a unităţilor de producere, prelucrare, procesare,
Nu a fost cazul
2.
comercializare, alimentaţie publică cât şi inspectarea şi controlul acestora pe durata
desfăşurării activităţii și organizarea de controale mixte pe diverse tematici de
control specifice.
11.

D.S.V.S.A.

Trimestrial

Trimestrial

Permanent

M SURA 22. Respectarea legisla iei sanitare veterinare referitoare la transportul de animale vii, produse şi subproduse de origine animal , pe
drumurile publice, precum şi pentru combaterea furturilor de animale
Organizarea de controale mixte pe raza judeţului prin efectuarea de verificări in
D.S.V.S.A.,
Au fost aplicate un
Trimestrial
1.
trafic în scopul prevenirii furturilor de animale şi a încălcării legislaţiei sanitare- Autoritatea Rutieră total de 51 sanctiuni
veterinare privind transporturile de animale vii, produse şi subproduse alimentare.
Română,
contraventionale in
Inspectoratul
valoare de 100450 lei
Judeţean de Poliţie (din care: 47 sanctiuni
cf. H.G. nr. 984/2005
in valoare de 92950
lei, 1 sanctiune cf.
OG nr.24/2016 in
valoare de 500 lei); 2
sanc iuni în valoare
2000 lei conf O.G.
23/2010 si o sanctiune
cf HG 1156/2013 in
valoare de 5000 lei.
2.

Acordarea de despagubiri conform H.G. nr. 1214/2009.

D.S.V.S.A.,

Au fost intocmite un
numar de 145 dosare
de despagubiri cu 465
capete bovine,
bolnave de
LEUCOZA BOVINA,
TUBERCULOZA
BOVINA si
ENCEFALOPATIE
SPONGIFORMA
BOVINA. Valoarea
ramasa de despagubit
– 1389704,26 lei.

CAPITOLUL: POLITICI DE MEDIU. APELE I P DURILE

Nr.
M suri / Acţiuni
Instituție
Stadiul îndeplinirii Termen de
crt.
implicat
în trimestrul IV
finalizare
M SURA 1 Politica în domeniul gestion rii infrastructurii de ap i ap uzat prin cre terea semnificativ a rețelelor de ap curent i canalizare din
mediul urban i rural; verificarea investitiilor in domeniul gestionarii durabile a resurselor de apa si acces al populatiei la servicii publice la standarde
europene
Agenția pentru
-au fost emise 30
1. Conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apă – canal
si stații de epurare si creșterea calității serviciilor aferente
Protecția Mediului decizii ale etapei de
31.12.2017
(A.P.M.)
incadrare pentru astfel
de proiecte
2. Actiuni de control la sursele de alimentare cu apa, statiile de tratare apa potabila, statii de Garda Nationala de -au fost efectuate 2
epurare ape uzate
Mediu –
controale la statii de
epurare apa uzata,
Comisariatul
31.12.2017
Judetean Constanta nu au fost aplicate
sanctiuni
(GNM- CJC)
contraventionale.
M SURA 2 Program pentru monitorizarea şi îmbun t țirea calit ții aerului; evaluarea si imbunatatirea calitatii aerului; controlul poluarii industriale
-prin cele 7 statii
1. Monitorizarea calității aerului prin stații automate de monitorizare
A.P.M.
automate existente in
judet s-au monitorizat
un numar de 84 de
indicatori (poluanti)
iar
pentru
31.12.2017
determinarea
pulberilor prin analiza
gravimetrica si a
metalelor din pulberi
s-au efectuat 567
determinari
-s-au efectuat 11492
2. Monitorizarea radioactivității mediului
31.12.2017
A.P.M.
determinari
prin

intermediul celor doua
statii de supraveghere
a
radioactivitatii
mediului
3.

4.

Actiuni de control in vederea respectarii Directivei COV 94/63/CE si a legislatiei in domeniul
controlului si reducerii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea,
incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina
Actiuni de control in vederea conformarii operatorilor economici cu prevederile directivei IPPC
si a legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC)

GNM - CJC

Actiuni de control in vederea conformarii operatorilor economici cu prevederile directivei LCP,
conformarea instalatiilor mari de ardere din judetul Constanta
M SURA 3 Conservarea biodiversit ții si utilizarea durabila a componentelor acesteia
5.

1.

Analiza planurilor si proiectelor susceptibile sa genereze un impact semnificativ asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar

2.

Monitorizarea activitatii gradinii zoologice si acvariului din municipiul Constanta

A.P.M.

-nu s-au efectuat

31.12.2017

-a fost efectuată 1
inspecție la un
operator ce intra sub
incidenta directivei
IPPC. Nu a fost
aplicata nici o
sancțiune
contravențională.
-nu au fost efectuate
controale

31.12.2017

31.12.2017

-au fost emise 103
puncte de vedere din
care 87 puncte de
vedere
pentru
amplasarea față de
31.12.2017
ariile
naturale
protejate și 16 puncte
de vedere în cadrul
derulării
procedurii
de evaluare adecvată
-realizat
Trimestrial

3.

Monitorizarea capturilor si uciderilor accidentale

31.12.2017

4.

Implementarea conceptului de evaluare economica a serviciilor ecosistemice

- realizat

5.

Analiza rapoartelor de monitorizarea a biodiversității transmise de operatorii economici
conform prevederilor actelor de reglementare

6.

Acțiuni de control in domeniul biodiversitatii si ariilor protejate

-au fost analizate 3
rapoarte
de 31.12.2017
monitorizare
-au fost efectuate 4
controale in domeniul
biodiversitatii ; au fost
31.12.2017
aplicate 2 sancțiuni
contravenționale
in
valoare de 42000 lei
31.12.2017

GNM - CJC

31.12.2017

Actiuni de control la custozii ariilor protejate pentru verificarea respectarii/indeplinirii
GNM - CJC
masurilor din Planurile de management pentru ariile naturale protejate
M SURA 4 Imbunatatirea si dezvoltarea sistemelor de gestionare a de eurilor; managementul deseurilor si substantelor periculoase
7.

1.

Monitorizarea activității operatorilor economici care colectează, elimina/valorifica deșeuri

-realizat

2.

Monitorizarea depozitelor neconforme din Tuzla (fost Eforie) si Negru Voda pentru asigurarea
realizării masurilor din avizele de mediu la închidere

3.

Continuarea implementării raportării electronice a datelor pe domeniul gestionarii deșeurilor in
Sistemul Integrat de Mediu

-pentru depozitul din
Negru Vodă, în data
de 11.10.2017 s-a
revizuit avizul de
mediu nr. 23/2008;
31.12.2017
-pentru depozitul de la
Tuzla
se
monitorizeaza stadiul
demersurilor
cu
privire la închidere
-sunt deschise pentru
31.12.2017
raportarea

A.P.M.

31.12.2017

4.
5.

informatiilor de catre
operatorii economici
subdomeniile: uleiuri,
ambalaje, DEEE
-în curs de realizare

Monitorizarea extinderii sistemului de colectare selectiva si a serviciilor de salubrizarea la
nivelul întregului județ
Monitorizarea transporturilor de deșeuri periculoase către instalații de eliminare/valorificare
amplasate in județul Constanta

Semestrial

-au fost aprobate 46
formulare
pentru
transport
deseuri
periculoase; a fost
realizată
raportarea
aferentă trimestrului
IV
Trimestrial

6.

Actiuni de control in domeniul managementului deșeurilor la agenti economici si autoritati
administrativ teritoriale

A.P.M.
GNM – CJC

-au fost efectuate un
numar
de
340
controale;
s-au
aplicat
10
sanctiuni. Valoarea
totala a amenzilor
aplicate 220000 lei.

31.12.2017

7.

8.
9.

Monitorizarea transferurilor catre Romania de deseuri destinate valorificarii/recuperarii

Actiuni de control in domeniul managementului chimicalelor pentru verificarea conformarii
operatorilor economici cu prevederile legale privind substantele chimice periculoase
Actiuni de control in vederea conformarii operatorilor economici cu prevederile directivei
SEVESO II si a legislatiei privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate
substante periculoase

GNM - CJC

GNM - CJC
GNM - CJC

M SURA 5 Program pentru gestionarea siturilor contaminate
1.

Actualizarea inventarului siturilor contaminate

A.P.M.

-se monitorizeaza
notificarile
raportate de catre
SC Lafarge Ciment
Romania SA-punct
de lucru Medgidia si
cantitatile
de
deseuri valorificate
prin coincinerare.
Au fost efectuate 2
controale.
-

31.12.2017

31.12.2017

-au fost efectuate 2
inspectii ; nu a fost
aplicata
nicio
sancțiune

31.12.2017

-realizat

31.12.2017

M SURA 6 Accelerarea ratei de absorbtie a fondurilor europene
Verificarea amplasamentelor si intocmirea notelor de constatare impreuna cu APM Constanta
GNM – CJC
-au fost efectuate 26
31.12.2017
pentru elaborarea notelor de constatare PNDR - FEADR
A.P.M.
controale
M SURA 7 Imbunatatirea gradului de educare si constientizare, informare, consultare si participare a tuturor cetatenilor in luarea deciziilor privind
mediul
GNM – CJC
-nu s-au efectuat 31.12.2017
1. Organizarea şi participarea la campanii de informare şi de conştientizare a publicului în
domeniul protecţiei mediului
acțiuni
1.

2.

Efectuarea de actiuni comune cu ONG-uri, voluntarii de mediu, unitati de invatamant pentru
educarea, constientizarea pentru ecologie si dezvoltare durabila

GNM – CJC

-nu s-au efectuat
acțiuni

31.12.2017

3.

Asigurarea accesului liber al cetateanului la informatia de mediu de interes public

GNM – CJC

-nu au fost solicitări

GNM – CJC

-

Administratia
Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral
(A.B.A.D.L.)

88,14 %

31.12.2017

M SURA 8 Combaterea schimbarilor climatice
Actiuni de control pentru verificarea conformarii operatorilor economici privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera
M SURA 9 Program de prevenire i gestionare a inundațiilor
1.

1.

Regularizarea vailor Agigea si Lazu, judetul Constanta

2.

Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Topolog, județul Constanta

3.

Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in B.H. Casimcea, judetul Constanta

4.
5.

Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic al vailor Tatlageacul Mic si
Tatlageacul Mare, județul Constanta
Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, județul Constanta

6.

Punerea in siguranta a stavilarului Cernavoda, județul Constanta

31.12.2017

0
0
58,19 %

2020

0
0

M SURA 10 Program pentru combaterea eroziunii costiere
1.

Lucrări de consolidare a felezelor în zonele Eforie Nord si Eforie Sud, județul Constanța

2.

Lucrări de consolidare a felezelor în zona localității Tuzla, județul Constanța

3.

Lucrări de consolidare a felezelor în zona localității Costinești, județul Constanța

4.

Lucrări de consolidare a felezelor în zona municipiului Constanța, județul Constanța

A.B.A.D.L.

0

2020

0

2020

76,48 %

2017

0

2020

M SURA 11 Diminuarea riscului la dezastre naturale i cre terea gradului de siguranț a cet țenilor
1.
2.

Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea – Domeniul major de
interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor
Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte Axa Prioritară 5 - Reducerea eroziunii costiere
faza II (2014-2020)

A.B.A.D.L.

100 %

A.B.A.D.L.

90 %

2020

M SURA 12 Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor p durii
Menţinerea integrităţii fondului forestier naţional administrat de către Direcţia Silvică
Constanţa, ca măsură dereminantă pentru viitorul silviculturii judeţului şi pentru protecţia
mediului ambiental prin :
- Intensificarea controlului circulaţiei materialului lemnos- 1100 acţiuni, din care acţiuni
comune cu organele de poliţie şi jandarmerie 500 acţiuni

D.S.
(Direcţia Silvică),
Ocoalele Silvice
D.S.
(Direcţia Silvică),
Ocoalele Silvice,
Inspectoratul
Judeţean de Poliţie,
Inspectoratul
Judeţean de
Jandarmi
M SURA 13 Cresterea suprafetelor imp durite ca suport al adapt rii la efectele schimb rilor climatice
1.

Asigurarea regenerarii suprafetelor din fondul forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoasa,
atat pe cale naturala, cat si artificiala (impaduriri) :
-regenerari naturale (ha): 100
-regenerari artificiale (impaduriri) ha: 150
2. Producerea puieţilor forestieri şi ornamentali pentru speciile valoroase ecologic şi economic,
prin dezvoltarea producţiei de puieţi ornamentali şi forestieri din pepinierele silvice prin
introducerea în cultură a unor specii noi şi punerea în valoare a celor existente -100 mii bucăţi.
M SURA 14 Imp durirea terenurilor degradate şi crearea de perdele forestiere
1.

1.

1518 acţiuni privind
controlul circulaţiei
materialului
lemnos, din care
944 de acţiuni cu
organele de poliţie
şi jandarmi.

D.S.
Ocoalele silvice

D.S.

Dezvoltarea fondului forestier administrat prin preluarea de terenuri degradate de la diverși
D.S.
deținători. Instalarea de perdele forestiere. Continuarea programului de depistare a suprafeţelor
O.S.P.A.
de terenuri agricole degradate şi stabilirea suprafeţelor pentru perimetrele de ameliorare potrivit
(Oficiul pentru
legislaţiei în vigoare. Desfăşurarea de acţiuni pentru mobilizarea fermierilor pentru Studii Pedologice şi
reîmpădurirea sau reînţelenirea terenurilor excesiv de degradate, precum şi pentru replantarea
Agrochimice)
perdelelor forestiere de protecţie

190 ha
146 ha
100 mii buc

Nu a fost cazul

Permanent

Trimestrul
IV 2017
Trimestrul
IV 2017

Ianuariedecembrie
2017

CAPITOLUL 10 TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTUR
Nr.
crt.

Instituție
implicat

M suri / Acțiuni

Stadiul îndeplinirii
trimestrul IV

Termen de
finalizare

DOMENIUL RUTIER

M SURA 1. Reabilitarea drumurilor naționale
Varianta de ocolire a Sudului Litoralului - "Alternativa Techirghiol"
1.
Refacere sistem rutier DN 38 km 0+000 - 53+814
2.

3.

Refacere sistem rutier cu ridicarea liniei roșii, refacere podețe, refacere pod,
refacere șanțuri de scurgere DN 39, km 23+500 - 32+000 Tuzla - 23 August

Achiziție proiectare
Proiectare finalizată
CNAIR - Direcția
Regională de
Drumuri și Poduri
Constanța

Lucrări de reparații și întreținere pe rețeaua de drumuri naționale din Județul
Constanța
DOMENIUL FEROVIAR
M SURA 2. Lucr ri de reabilitare pentru poduri dun rene
4.

CNCF „CFR” –
S.A. Sucursala
1.
Regională CF
Constanța
M SURA 3. Îmbun t țirea siguranței traficului pe c ile ferate române – Treceri la nivel cu calea ferat
Reabilitare pod km 165+817 fir I + II linia CF 800 București – Constanța – poduri
dunărene

1.

Modernizare trecere la nivel cu calea ferată km 28+276 linia CF 812 MedgidiaTulcea

CNCF „CFR” –
S.A. Sucursala
Regională CF
Constanța

Proiectare realizată

Se va stabili după
aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
conform
prevederilor legale
și semnarea
contractului de
execuție

Permanent

2017

În curs de finalizare
lucrările de
reabilitare la pod

2017

Încheiat contract de
finanțare
nr.100/03.05.2012.
Se va relua
procedura de
licitație.

M SURA 4. Îmbun t țirea siguranței traficului pe c ile ferate române – Instalații de detectare a cutiilor de osii supraînc lzite
Instalație de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite (DCOS) km 172+700 linia
CNCF „CFR” – Încheiat contract de
1.
CF 800 București - Constanța
S.A. Sucursala
proiectare + execuție

2017

2017

Regională CF
Constanța

lucrări.
S-a predat
amplasamentul
lucrărilor.
În curs de finalizare
lucrările la acest
obiectiv.

DOMENIUL NAVAL
M SURA 5. Asigurarea siguranței traficului și eficienței ambientale a transportului naval

1.

2.

Proiect: Modernizare ecluze – Echipamente și instalații – Faza 1

MT/Autoritatea
de Management
POST-T/
C.N. A.C.N. S.A.

Proiect: Modernizare ecluze – Echipamente și instalații – Faza 2

MT/MDRAPFE/
AM POIM/
C.N. ACN S.A.

Perioada de
Notificare a
Defectelor, anul I,
pentru:
- Ecluza Agigea
nr.2;
- Ecluza Cernavodă
nr.2;
- Ecluza Ovidiu nr.1.
Ordin de începere a
lucrărilor începând
cu data de
01.07.2016 pentru:
- Ecluza Agigea
nr.1;
- Ecluza Cernavodă
nr.1;
- Ecluza Ovidiu nr.2;
- Stație de pompare
complexă
Cernavodă;
- Stații de pompare
pentru apărarea
localităților: Saligny,
Mircea Vodă și
Faclia;

2018

30 iunie 2019
(fără Perioada de
Notificare a
Defectelor)

3.

4.

5.

Proiect: Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Medgidia

MT/MDRAPFE/
AM POIM/
C.N. ACN S.A.

Proiect: Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu

MT/MDRAPFE/
AM POIM/
C.N. ACN S.A.

Proiect: Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița

MT/MDRAPFE/
AM POIM/
C.N. ACN S.A.

- Galerii de ape mari
ecluza Ovidiu;
- Galerii de ape mari
ecluza Năvodari;
- Stadiul fizic la
31.12.2017: 43,60%
- Stadiul financiar la
31.12.2017: 37,67%
Proiectul (faza II) va
fi finanțat din POIM
2014-2020.
Se va depune
Cererea de Finanțare
în cadrul POIM
2014-2020.
Proiect în pregătire –
Elaborare
documentație
tehnico-economică,
în vederea depunerii
cererii de finanțare
în cadrul POIM
2014-2020
Proiect în pregătire –
Documentație
tehnico-economica
in vederea depunerii
cererii de finanțare
in cadrul POIM
2014-2020 in avizare
la CTE MT
Proiect în pregătire –
Elaborare
documentație

Se va comunica
după aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
ai obiectivului de
investiții

Se va comunica
după aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
ai obiectivului de
investiții
Se va comunica
după aprobarea
indicatorilor

tehnico-economică
în vederea depunerii
cererii de finanțare
în cadrul POIM
2014-2020

6.

Proiect: Canal navigabil Dunăre – Marea Neagră (Lucrări de investiții în continuare
de protecții și consolidări de maluri)

MT/C.N. A.C.N.
S.A.

Realizat 82%

M SURA 6. Dezvoltarea portului Constanța ca port regional strategic și includerea sa în rețeaua de autostr zi maritime
Hotărârea de Guvern
pentru aprobarea
indicatorilor tehnicoeconomici conform
Devizului General
avizat este în curs de
semnare. Ca urmare
a modificării
legislației privind
contractele de
lucrări,
Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor MT și CN APM
documentațiile de
1.
și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța
SA Constanța
achiziție pentru
Proiectare +
Execuție lucrări și
Supervizare lucrări
sunt în curs de
revizuire în
conformitate cu
noile cerințe
legislative. Se
efectuează demersuri
privind depunerea

tehnico-economici
ai obiectivului de
investiții
2030
(termen estimat în
funcție de
alocațiile primite
de la bugetul de
stat)

2020

2.

Extindere și modernizare infrastructura de apă și canalizare, preluare ape pluviale
prin stabilizarea zonei adiacente

MT și CN APM
SA Constanța

Cererii de finanțare
în conformitate cu
Ghidul
Beneficiarului
aprobat la sfârșitul
lunii decembrie
2017.
Acest proiect a fost
scindat în două
proiecte distincte,
respectiv:
- Lucrările de
alimentare cu apă și
canalizare, precum
și cele dependente
de acestea ce sunt
incluse în proiectul
”Extindere și
modernizare
infrastructura de
alimentare cu apă și
canalizare în Portul
Constanța”, fac
parte din categoria
lucrărilor
hidroedilitare și
cuprind lucrări cu
specific de instalații
hidrotehnice,
hidromecanice,
electrice, civile etc.
- Lucrările cuprinse
în proiectul
”Consolidarea,
stabilizarea și

2020

amenajarea zonei
adiacente Portului
Constanța (faleza
port) între porțile de
acces 3 și 7”, fac
parte din categoria
lucrărilor de
consolidare structuri
de sprijin: ziduri,
ranforti etc.), drenaj
ape subterane și de
suprafață (drenuri,
rigole etc.), refaceri
de drumuri etc.
Scindarea investiției
inițiale prevăzută în
Master Planul
Portului Constanța
este justificată de
diferența
semnificativă între
categoriile de lucrări
aferente celor două
proiecte propuse și
este necesară pentru
refacerea
complexității
investiției,
complexitate ce are
mai multe efecte
negative asupra
implementării
proiectului în forma
inițială.
S-au elaborat Notele

3.

Atragerea de fonduri europene pentru îmbunătățirea traficului naval prin
achiziționarea de nave tehnice dotate cu echipamente speciale

MT și CN APM
SA Constanța

4.

Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză – Portul Constanța Sud și
sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză

MT și CN APM
SA Constanța

5.

Mol 3S și 4S – lucrări de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale
specializate în Portul Constanța Sud

MT și CN APM
SA Constanța

6.

Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)

MT și CN APM
SA Constanța

Conceptuale privind
proiectele, în
conformitate cu
H.G. nr. 907/2016.
Sunt în curs de
elaborare temele de
proiectare pentru
realizarea studiilor
de fezabilitate și a
cererilor de
finanțare.
În cadrul acțiunii
PROTECT (poziția
11 din tabel) – Nava
tanc autopropulsat
500 TDW – a fost
semnat contractul.
S-a finalizat etapa de
depunere a ofertelor.
Este în desfășurare
procedura de analiză
a ofertelor.
Faza de pregătire a
proiectului urmează
a fi demarată în
2018.
Faza de pregătire a
proiectului urmează a
fi demarată în 2018.
Este în curs de
derulare procedura
de Achiziție Publică
a contractelor de
Proiectare +
Execuție și de

2019

2020

Etapa I+II: 2021
Etapa III: 2036

2018

7.

Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța

MT și CN APM
SA Constanța

8.

Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod
rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 și
Poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța

MT și CN APM
SA Constanța

Servicii de
Supervizare. S-a
finalizat etapa de
depunere a ofertelor.
Este în desfășurare
procedura de analiză
a ofertelor.
Se efectuează
demersuri privind
depunerea Cererii de
finanțare, în
conformitate cu
Ghidul
Beneficiarului
aprobat la sfârșitul
lunii decembrie 2017
Perioada de
Achiziție Publică a
serviciului de
Revizuire a Studiului
de Fezabilitate și
întocmire a
Aplicației de
finanțare a fost
demarată în anul
2017 și a fost sistată.
Procedura va fi
reluată la începutul
anului 2018.
Este în curs de
derulare procedura
de Achiziție Publică
a serviciului de
elaborare a Studiului
de Fezabilitate și

2020

2021

9.

10.

11.

întocmire a
Aplicației de
finanțare și se
apreciază că în trim.
I al anului 2018 se
va finaliza
procedura.
Este în curs de
derulare procedura
de Achiziție Publică
a serviciului de
realizare a Studiului
Extindere la 4 benzi de circulație a drumului existent între Poarta nr. 10 bis și MT și CN APM de Fezabilitate și
Poarta nr. 10
SA Constanța
întocmire a
Aplicației de
finanțare și se
apreciază că în trim.
I 2018 se va finaliza
procedura.
Faza de pregătire a
MT și CN APM
Dezvoltarea capacității feroviare în Portul Constanța Sud – Agigea (Mol IIS)
proiectului urmează
SA Constanța
a fi demarată în 2018
Proceduri de
Achiziție în curs,
astfel:
- Infrastructura
MT, CN APM SA
acostare nave
Constanța,
tehnice + Amenajare
Modernizarea infrastructurii portuare și protecția mediului în Portul Constanța Innovation and
suprastructură
PROTECT
Networks
platformă
Executive Agency
(echipamente +
(INEA)
utilități) pentru
servicii conexe
navelor tehnice s-a
finalizat etapa de

2020

2020

2019

12.

Măsuri privind dezvoltarea transportului urban – Proiectul CIVITAS - PORTIS

Primăria
Constanța, CN
APM SA
Constanța,
Universitatea
Ovidius
Constanța,
MEDGREEN

depunere a ofertelor.
Este în desfășurare
procedura de analiză
a ofertelor.
- Asigurarea
siguranței accesului
în Portul Constanța
prin înnoirea și
modernizarea
sistemului de
semnalizare – a fost
semnat contractul.
- Navă tanc
autopropulsat 500
TDW – a fost
semnat contractul.
- Supervizarea
lucrărilor de
construcții – a fost
anulată procedura
din lipsa de ofertanți.
Procedura a fost
reluată,
documentația de
atribuire fiind în
analiza ANAP.

-

Septembrie 2020

13.

Capitol Politici pentru infrastructura de transport, Măsura 7 Transport Naval /
Proiectul DAPHNE

MT, CN AP
Dunărene Galați,
CN APM SA
Constanța,
Universitatea
Ovidius
Constanța, Pro
Danube Romania,
ILR Logistică
România SRL

-

Iunie 2019

CAPITOLUL: AFACERI INTERNE

Nr.
M suri / Acţiuni
Instituție
Stadiul îndeplinirii în
Termen de
crt.
implicat
trimestrul IV
finalizare
M SURA 1 Dezvoltarea relaţiilor şi cooper rii cu structurile similare din ţ rile U.E., dar şi cu diverse organisme şi organizaţii internaţionale cu
atribuţii în domeniul managementului frontierei şi combaterii criminalit ţii transfrontaliere
Cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale şi europene, astfel încât
-în domeniul combaterii
1.
să fie asigurată folosirea celor mai bune practici şi proceduri pentru combaterea
infracționalității
infracţionalităţii transfrontaliere
transfrontaliere,
s-au
constatat: 158 infracțiuni, au
Asigurarea asistenţei tehnice şi de specialitate necesare activităţii de investigare şi cercetare
2.
Garda de
fost
aplicate
175
a din infracţiunile deosebit de grave circumscrise acţiunilor teroriste, criminalităţii
Coastă
contravenții.
Au
fost
organizate transfrontaliere, migraţiei ilegale, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte
(G.C.)
confiscate bunuri în valoare
antisociale din domeniile de competenţă, prin metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în
de 15628025 lei și au fost 31.12.2017
cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor şi prin examinarea probelor şi a mijloacelor
reținute 14765380 țigarete/
materiale de probă
7390320 lei. Au fost
Gestionarea activităţilor specifice prevenirii si combaterii pirateriei, a acţiunilor teroriste si
3.
instrumentate un număr de
a faptelor circumscrise crimei organizate in apele aflate in jurisdicţia statului roman, în zona
125 lucrări penale.
de competenţă, prin elaborarea si asigurarea implementării prevederilor documentelor ce
reglementeaza aceste activitati, si a planurilor de cooperare incheiate, coordonarea în limitele
şi condiţiile stabilite de lege a activităţilor desfăşurate de structurile coordonate, în acest
domeniu
M SURA 2 Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt pentru supravegherea şi controlul la frontier , se impune introducerea şi utilizarea unor
tehnologii moderne în funcţie de necesit ţile operative
Asigurarea mentinerii controlului la frontiere la nivelul cerintelor prevăzute în legislatia
-în domeniul asigurării
1.
europeană si natională prin implementarea unitară a:
menținerii controlului la
31.12.2017
- concepţiei privind controlul la frontierele României;
G.C.
frontiere, au fost executate:
- Instrucţiunilor de aplicare a Codului Frontierelor Schengen şi celorlalte acte normative
14272
misiuni
de
incidente;
supraveghere și control,
- Strategiei privind Securizarea Frontierei de Stat si a Strategiei Naţionale de Management
3872 misiuni de control. SIntegrat al Frontierei de Stat;
a asigurat menținerea în
- convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor la care România este parte;
stare operațională celor 117
- regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor
mijloace de mobilitate

Asigurarea şi menţinerea in stare operationala a mijloacelor de mobilitate terestră şi navală,
navală și 346 mijloace de
alte echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, prin
mobilitate terestră.
S-a
coordonarea, controlul, sprijinul si indrumarea activitatilor pe linia asigurarii tehnice cu
asigurat desfășurarea a 3
mijloace de mobilitate navala, carburanti-lubrifianti si materiale de resort
activități,
în
cadrul
cooperării cu structurile
Organizarea şi coordonarea activităţilor privind realizarea mentenanţei, dezvoltarea sau
3.
locale pe linie de situații de
restructurarea reţelelor de comunicaţii pentru transmisii de voce - date, urmărind folosirea cu
urgență.
S-a
asigurat
eficienţă a mijloacelor şi resurselor financiare puse la dispoziţie, prin asigurarea suportului
G.C.
operativitatea sistemului de
tehnic şi decizional necesar îndeplinirii atribuţiilor de specialitate şi funcţionale ale
transmisii de date și
structurilor Garzii
intervenție în cazul apariției
Asigurarea folosiri eficiente a resurselor umane, a tehnicii si mijloacelor de mobilitate
4.
31.12.2017
defecțiunilor,
prin
Gestionarea activităţilor specifice pentru îndeplinirea misiunilor în domeniul securităţii şi
5.
desfășurarea a 161 activități
siguranţei navale în condiţiile folosirii eficiente a resurselor umane, a mijloacelor de
de remediere a acestora.
mobilitate navală şi a echipamentelor specifice
M SURA 3 Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implement rii managementului integrat al frontierei, prin realizarea unor
mecanisme moderne de gestiune a documentelor, resurselor materiale şi umane care s conduc la creşterea eficienţei poliţiei de Frontier
Organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice pentru creşterea capacităţii operaţionale
-în
baza
graficului
1.
activităților
formative
Asigurarea procesului de formare iniţială şi continuă în condiţii de eficienţă şi eficacitate
2.
pentru anul de învățământ
pentru dezvoltarea competenţelor profesionale
2016-2017,
au
fost
Asigurarea folosiri eficiente a resurselor umane, a tehnicii si mijloacelor de mobilitate navală
3.
organizate
și
s-au
Implementarea unui management organizatoric dinamic şi flexibil, care să permită
4.
desfășurat activități de
încadrarea şi menţinerea a cel puţin 90% din posturile existente cu personal specializat
învățământ
prin
organizarea examenului de
G.C.
evaluare a competențelor 31.12.2017
profesionale în vederea
eliberării atestatelor pentru
personalul navigant, prin:
desfășurarea a 16 examene
și
evaluarea
a
121
candidați, eliberarea a 121
atestate pe funcții/posturi/
componente de specialitate.
2.

M SURA 4 Siguranța cet țeanului
Intensificarea activităților preventive combative pentru creșterea gradului de siguranță și Inspectoratu -s-au derulat 467 acţiuni cu
1.
protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului și siguranța l de Poliție efective lărgite și 947
rutieră
Județean
controale directe și s-au
(I.P.J.)
constatat 300 infracțiuni cu
ocazia
activităților
operative. Au fost aplanate
786 stări conflictuale, au
fost puse în aplicare 345 de
mandate de aducere, s-au
rezolvat 1196 petiţii şi s-a
intervenit
la
8411
evenimente din care 7001
venite prin SNUAU 112.
Totodată, au fost aplicate
17831 sancţiuni.Valoarea
sancţiunilor
contravenţionale aplicate
este de 5176,68 mii lei.
M SURA 5 Identificarea unor noi proiecte de absorbție fonduri comunitare
Inițierea unor noi proiecte în vederea atragerii de fonduri europene în vederea creșterii
-a
fost
finalizată
1.
calității condițiilor de muncă
implementarea proiectului
“Promovarea conceptului
de poliţie de proximitate în
zonele rurale, îndeosebi în
I.P.J.
comunităţile de romi sau
alte
comunităţi
defavorizate
socioeconomic” finanaţat prin
Programul de Cooperare
România-Elveţia.

31.12.2017

31.12.2017

M SURA 6 Perfecționarea actului de comand prin intransigenț faț de îndeplinirea fișei postului și a ordinelor operative curente
Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării și
-achiziţiile
de
bunuri
1.
menținerii capacității operaționale
materiale şi servicii au fost
efectuate
conform
procedurilor stabilite prin
normele legale în vigoare şi
a normelor metodologice
I.P.J.
emise
de
Ministerul
Afacerilor
Interne,
în
funcţie de nevoile stricte,
avându-se
în
vedere
încadrarea
în
bugetul
aprobat şi în limita
fondurilor disponibile.
M SURA 7 Obținerea de rezultate bune pe planul muncii specifice de poliție
Dezvoltarea cooperării cu celelalte instituții de aplicare a legii și permanentizarea lucrului în
-s-au dezvoltat şi optimizat
1.
echipă pentru documentarea activităților ilicite a membrilor grupurilor de infractori
relaţii active cu structurile
M.A.I de la nivelul
judeţului, cu celelalte
instituţii cu atribuţii în
înfăptuirea
actului
de
justiţie,
cu
instituţiile
I.P.J.
descentralizate
şi
deconcentrate,
cu
organizaţiile
nonguvernamentale,
cu
sindicatele şi patronatele,
fiind încheiate documente
de cooperare în acest sens.
Îmbunătățirea imaginii instituției prin mediatizarea activității desfășurate
-peste
472
articole,
2.
prezente radio/tv care au
făcut referire la instituţie, 4

31.12.2017

31.12.2017

conferinţe/briefing-uri/
declarații presă/participări
la emisiuni radio/tv şi 9
solicitări pe legea nr.
544/2001
M SURA 8 Obținerea de informații prin mijloace specifice s conduc la anchete și mai profunde, urm rindu-se prioritar evaluarea și recuperarea
prejudiciilor de c tre stat
Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referință prin
-s-a
acţionat
pentru
1.
combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a
prevenirea şi combaterea
infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare
criminalităţii în domeniile
ale Uniunii Europene
achiziţiilor publice, al
produselor
puternic
accizate, evaziunii fiscale şi
spălării banilor, corupţiei,
infracţiunilor la regimul
societăţilor comerciale, în
vederea consolidării unui
mediu de afaceri stabil. Pe
baza
protocoalelor
şi
solicitărilor, s-a colaborat
I.P.J.
cu reprezentanţii Agenţiei
31.12.2017
Naţionale de Administrare
Fiscală - Administraţiei
Judeţene a Finanţelor
Publice
Constanta,
Direcţiei
Sanitare
Veterinare, Inspectoratului
Teritorial
de
Muncă,
precum şi ai organismelor
de gestiune colectivă a
drepturilor de autor şi
reprezentanţilor
din

domeniul
proprietăţii
industriale.
M SURA 9 Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv, în scopul reducerii factorilor de risc, num rului de victime şi pagube
1.

Planificarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, conform
concepţiei specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

IMPLEMENTAT
I.S.U.
Constanţa

Trim. I –
IV,
conform
planificărilor

Urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi prin O.I.G. nr. 1401/I.G. din
Trim. I –
11.01.2013 pentru aprobarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a activităţii de prevenire
IMPLEMENTAT
2.
IV
a situaţiilor de urgenţă, cod IS – IP – 003.
M SURA 10 Eficientizarea procesului de preg tire şi instruire adecvat a personalului propriu şi a societ ţii civile (S.V.S.U., S.P.S.U., C.L.S.U.,
prefecţi, primari)
Creşterea nivelului de pregătire şi îndrumarea activă a personalului din serviciile voluntare
pentru situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte desfăşurarea de activităţi preventive specifice
IMPLEMENTAT
1.
şi realizarea unor acţiuni comune cu serviciile voluntare (componenta preventiva) in
vederea pregătirii cetăţenilor.
Participarea la pregătirea şi desfăşurarea unor acţiuni specifice, precum şi derularea
IMPLEMENTAT
2.
Campaniilor naţionale de prevenire a incendiilor
I.S.U.
Trim. I – IV
Pregătirea în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiei
Constanţa
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, prin
IMPLEMENTAT
3.
cursuri organizate în centrele de pregătire
Planificarea şi desfăşurarea de exerciţii în cooperare cu alte structuri cu funcţii de sprijin în
IMPLEMENTAT
4.
rezolvarea situaţiilor de urgenţă
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor „Prietenii Pompierilor”, „Cu viaţa mea apăr
IMPLEMENTAT
5.
viaţa” şi a concursurilor profesionale ale SVSU/SPSU.
M SURA 11 Dezvoltarea capacit ţii de intervenţie
Efectuarea demersurilor către eşalonul superior cu atribuţii şi competenţe, în dotarea
IMPLEMENTAT
Trim. I – IV
1.
inspectoratului cu utilaje, echipamente, accesorii
I.S.U.
Operaţionalizarea unei substaţii SMURD
Constanţa
Trim. I
2.
Trim. IV
Întocmirea Planului anual al achiziţiilor publice
IMPLEMENTAT
3.

M SURA 12 Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile şi în toate structurile
Prezentarea cazurilor de corupţie ale personalului din MAI/instrumentate de DGA, la
IMPLEMENTAT
1.
toate structurile inspectoratului
Trim. I – IV
I.S.U.
Inventarierea şi clasificarea structurilor, posturilor şi domeniilor expuse riscului la corupţie
IMPLEMENTAT
2.
Constanţa
Recrutarea şi selecţia personalului conform standardelor profesionale si a celorlalte
IMPLEMENTAT
3.
reglementari specifice.
Completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese
Trim. II
4.
M SURA 13 Creșterea capacit ții de reacție a structurilor operative
Evaluarea viabilităţii concepţiei de răspuns prin exerciţii planificate la operatorii economici
cu risc ridicat de incendii, explozii etc. şi în zone potenţial generatoare de situaţii de
I.S.U.
IMPLEMENTAT
Trim. I – IV
1.
urgenţă, precum şi în cazul accidentelor, avariilor, exploziilor, fenomenelor meteorologice
Constanţa
periculoase, cutremurelor şi alunecărilor de teren etc.
Întocmirea / reactualizarea planurilor de acţiune / cooperare, potrivit misiunilor ce revin
I.S.U.
IMPLEMENTAT
Trim. I – IV
2.
inspectoratului; cuprinderea în aceste planuri a tuturor forţelor care intervin în situaţii de
Constanţa
urgenţă.
Actualizarea evidenţelor proprii cu forţe şi mijloace existente în zona de competenţă
Trim. I
3.
Actualizarea P.A.A.R. şi continuarea completării studiilor, prognozelor şi analizelor
IMPLEMENTAT
4.
statistice privind tipurile de risc, natura şi frecvenţa acestora în zona de competenţă, viteza
Trim. I – IV
de evoluţie, gradul de perturbare a stării de normalitate, parametrii de stare şi timp ce
determină declanşarea unei situaţii de urgenţă
M SURA 14 Asigurarea transparenţei activit ţilor şi a rezultatelor precum şi informarea public corespunz toare
Diversificarea şi implementarea unor acţiuni, forme şi mijloace de informare şi educaţie
1.
IMPLEMENTAT
preventivă care să urmărească atingerea obiectivelor stabilite.
I.S.U.
Constanţa
Trim. I – IV
Asigurarea permanentă, în timpul programului de lucru şi în afara acestuia, a modalităţii de
2.
IMPLEMENTAT
primire a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor.
M SURA 15 Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor
Inspectoratu -activități de asigurare a 31.12.2017
1.
l de
ordinii
publice:
66
Jandarmi
manifestări de protest, 20
Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere și executare a misiunilor din
Județean
manifestații
culturalcompetență
(I.J.J.)
artistice, 7 manifestații
comemorative/ religioase, 3

2.

Executarea de controale tematice și inopinate pe segmentul ordinii publice

3.
Punerea în aplicare a dispozițiilor / planurilor de măsuri / concepțiilor de acțiune în domeniul
ordinii publice transmise de eșalonul superior

4.
Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind domeniul ordinii și
siguranței publice, precum și organizarea și coordonarea de convocări și ședințe de pregătire
în domenii de interes

5.

Întocmirea de materiale privind activitățile desfășurate pe linia prevenirii și combaterii faptelor
antisociale și rezultatele obținute (analize, sinteze, informări, studii, prognoze, statistici, grafice, etc.)

I.J.J.

manifestații promoționale/
comerciale, 43 manifestații
sportive, 5 vizite oficiale/
particulare
demnitari/delegații române
sau străine, 8 alte acțiuni
(inclusiv
acțiunile
de
asigurare a ordinii publice la
obiective);
-s-au
elaborat
321
documente de planificare și
organizare
cu
ocazia
31.12.2017
executării misiunilor.
-s-au executat 1 controale
tematice
-numărul
dispozițiilor/
planurilor proprii de măsuri
transmise/elaborate în baza
planurilor
de
măsuri/
acțiune,
dispozițiilor
eșalonului superior - 4
-numărul de participări/
participanţi la seminariile/
conferințele/ întâlnirile de
lucru - 25;
-numărul
convocărilor/
ședințelor
de
pregătire
organizate și desfășurate - 5.
-numărul documentelor ce
conțin analize, sinteze,

6.
Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare / sancționare a faptelor de natură
penală/ contravențională, precum și verificarea rapoartelor întocmite cu această ocazie

I.J.J.

7.
Coordonarea, sprijinul și îndrumarea activității de punere în executare a mandatelor de
aducere

8.

Coordonarea activităților preventiv-educative desfășurate de personalul inspectoratului

9.
Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind prevenirea și
combaterea faptelor antisociale, organizarea și coordonarea de convocări și ședințe de
pregătire în domenii de interes

I.J.J.

informări, studii, prognoze,
statistici, grafice, etc. - 8;
-numărul
ordinelor
și
dispozițiilor
elaborate/
transmise – 169.
-numărul
de
rapoarte
întocmite
cu
ocazia
constatării faptelor de natură
penală -26;
-numărul infracțiunilor și
contravențiilor constatate de
personalul inspectoratului –
200
-numărul acțiunilor de
punere în executare a
mandatelor de aducere-871;
-numărul
dispozițiilor
privind punerea în executare
a mandatelor de aducere,
transmise către structurile
inspectoratului - 159
-numărul
acțiunilor
31.12.2017
preventiv-educative
desfășurate - 11
-numărul de participări
/participanţi la seminarii,
conferințe, întâlniri de lucru
-1
-numărul
convocărilor
/ședințelor de pregătire
organizate și desfășurate - 3

10.

-numărul
participărilor/
participanților
la
convocările de specialitate 2
-numărul de acțiuni și
exerciții la care s-a
participat - 2
-numărul de analize privind
acțiunile
executate
în
cooperare cu alte instituții
de
către
structurile
antiteroriste și de acțiuni
speciale - 2

Creșterea gradului de pregătire a structurilor de intervenție în domeniul antiterorist și al
intervențiilor speciale prin participarea la convocări de specialitate cu ofițerii specialiști /
comandanții structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale, precum și prin
participarea la activitățile de pregătire organizate cu structurile în instituțiile de formare ale
Jandarmeriei Române

11.
Consolidarea cooperării cu celelalte structuri cu competențe în domeniu

12.

13.

Adoptarea și adaptarea permanentă a unor dispozitive flexibile prin implementarea analizelor
de risc la securitatea fizică a obiectivelor din responsabilitate și implementarea conceptului
de supraveghere și intervenție

I.J.J.

-numărul de exerciții de
intervenție la obiective,
executate în comun cu
forțele de intervenție -7
-numărul infracţiunilor
constatate - 0
- numărul sancţiunilor
contravenţionale aplicate -4
- numărul persoanelor
urmărite local sau general
depistate -0

31.12.2017

I.J.J.

-

31.12.2017

Coordonarea activităților de creștere a interoperabilității dintre structurile de pază și protecție
și cele de intervenție

14.
Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate în obiective și zona adiacentă acestora,
pentru prevenirea și combaterea faptelor cu caracter infracțional sau contravențional

15.

Coordonarea activităților desfășurate la conductele magistrale de transport produse
petroliere și în zona adiacentă acestora, pentru prevenirea și combaterea furturilor din
conductele de transport produse petroliere

16.

Participarea la exercițiile organizate de Ministerul Afacerilor Interne în cooperare cu celelalte
structuri ale SNAOPSN (Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Siguranță
Națională) pentru compatibilizarea structurilor inspectoratului cu structurile forțelor armate,
în vederea gestionării situațiilor speciale și de criză

I.J.J.

17.
Verificarea capacității operaționale a structurilor inspectoratului prin exerciții de alertare,
conform Planului unic
18.

19.

20.

Verificarea capabilităților structurilor inspectoratului privind realizarea măsurilor de
protecție a personalului și intervenția în sprijinul populației prin includerea în temele tactice
elaborate cu ocazia exercițiilor de alertare a unor situații tactice care să vizeze gestionarea
unor situații de urgență
Analizarea planurilor /protocoalelor de cooperare /colaborare existente la nivelul
inspectoratului, din perspectiva eficienței activităților desfășurate în baza acestora, stabilirea
oportunității menținerii / actualizării planurilor/ protocoalelor și realizarea demersurilor de
menținere/ actualizare / reziliere, după caz
Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, comunități locale, asociații, mass-media pentru
implementarea la nivel regional / local de proiecte, acțiuni comune
Organizarea și desfășurarea de antrenamente, instructaje sau alte activități de pregătire a
personalului pe linia managementului stărilor excepționale

I.J.J.

I.J.J.

-nu au fost solicitări

31.12.2017

-s-au desfăşurat 5 exercitii
de alertare pentru antrenarea
şi evaluarea stadiului de
pregătire a personalului din
cadrul inspectoratului

Conform
planurilor
aprobate

Cu ocazia
-s-au executat 5 exerciții executării
pentru
antrenarea exercițiilor
structurilor inspectoratului
de alertare
Semestrial
-sunt
încheiate
21
documente de cooperare
-

Semestrial

-1 antrenament / 12 ore Trimestrial
instructaje
I.J.J.
-numărul de participări în Semestrial
22.
funcție
de
necesitățile
Participarea la grupuri de lucru interministeriale și între structuri locale și centrale
operative - 1
M SURA 16 Eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacit ții administrative și operaționale
I.J.J.
- 4 activităţi de testare a Trimestrial
1.
cunoştinţelor
pe
linia
Promovarea activităților de verificare a cunoștințelor, teste adaptate specificului activităților
protecţiei
informaţiilor
fiecărei structuri
clasificate
2.
Intensificarea și adaptarea activităților de îndrumare și control în raport de necesitate și
-4 controale tematice, 6
controale inopinate
specificul activităților
21.

3.

4.
5.

Evaluarea activității structurilor subordonate și a capacității persoanelor cu funcții de
conducere din cadrul acestora, identificarea și corectarea deficiențelor, disfuncțiilor sau
neregulilor constatate
Organizarea de întâlniri cu procurorii din cadrul Parchetului Militar competent teritorial

I.J.J.

-s-au executat 39 controale
tematice / 97 măsuri dispuse

Semestrial

I.J.J.
I.J.J.

-

Semestrial
Semestrial

Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuții pe linia dezvoltării controlului
managerial intern din inspectorat

I.J.J.

6.
Crearea unui cadru unitar pentru acțiunile derulate la nivelul inspectoratului în vederea
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial

I.J.J.

7.
Participarea la video-conferințe și convocări de specialitate

8.
9.

10.

11.

Aplicarea chestionarelor de diagnoză organizațională, constituirea bazelor de date și
prelucrarea statistică a rezultatelor și redactarea rapoartelor
Analiza datelor disponibile și întocmirea materialelor
Participarea la cursuri, stagii de pregătire, exerciții organizate la nivel național sau
internațional, de alte instituții, ONG-uri sau structuri de tip Poliție / Jandarmerie, pentru o
mai bună expertiză profesională a ofițerilor de relații publice
Desfășurarea unor campanii de informare la nivel judeţean

I.J.J.

-numărul
ședințelor/
grupurilor
de
lucru/
îndrumărilor metodologice/
cursurilor de specialitate - 4;
-numărul participanților la
astfel de activități - 35
- numărul standardelor de 31.12.2017
control intern managerial
raportat la numărul fișelor
de standard elaborate 6/ 15
-numărul participărilor / Semestrial
participanților la videoconferințele
și
la
convocările de specialitate –
1
Trimestrial
-nu a fost cazul
-analiza sănătăţii mentale a Trimestrial
personalului
în
urma
evaluărilor psihologice
-2 participări la convocări de
specialitate

12.

Monitorizarea aparițiilor în presa audiovizuală, scrisă și online (inclusiv social-media) a
materialelor / informațiilor referitoare la Jandarmeria Română pentru o gestionare oportună,
proactivă și eficientă a imaginii instituţiei

13.

14.
15.

16.

I.J.J.

Gestionarea situațiilor cu potențial mediatic negativ la adresa instituției prin toate canalele
de comunicare instituționale (declarații de presă /conferințe de presă, comunicate de presă,
site-ul oficial, pagina de Facebook și Twitter a instituției)
Continuarea pregătirii personalului prin intermediul platformei de pregătire de tip e-Learning
Asigurarea participării în domeniul pregătirii personalului în domeniul cooperării cu alte state
ale UE și prin participarea la activități de pregătire sub egida agențiilor europene de profil,
precum și la inițiative de cooperare naționale, regionale și internaționale în domeniul ordinii
publice
Participarea detaşamentului mobil la programe colective de pregătire de specialitate
organizate în centre de pregătire și creșterea ponderii pregătirii în domeniul intervenției
profesionale

-au fost întocmite şi
transmise către mass media
un număr de 19 buletine
informative, s-au organizat 8
conferințe de presă, s-au
acordat peste 20 interviuri,
care s-au concretizat în 550
de apariţii în presa scrisă,
radio, TV şi presa online.
-s-au desfăşurat 3 campanii
la nival local
-s-au desfăşurat peste 19
activităţi în colaborare cu
parteneri din cadrul altor
instituţii,
din
cadrul
societăţii civile sau din
cadrul unor ONG-uri

31.12.2017

I.J.J.

31.12.2017
-

I.J.J.

31.12.2017
-

CAPITOLUL: CULTUR , CULTE ȘI MINORIT ȚI

Nr.
Obiective / Acţiuni
Crt.
M sura 1. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii
Acordarea de consultanţă la cerere, autorităţilor publice locale, persoanelor fizice
1.
şi persoanelor juridice cu privire protejarea, conservarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional

Institutie
implicat

Stadiul îndeplinirii în
trimestrul IV

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

S-a
consultanţă

- au fost emise 542
avize, în baza Lg.
422/2001 şi O.G.
43/2000; 15 certificate
de descărcare de
sarcină arheologică, în
baza OG 43/2000 şi
154 avize specifice, în
baza Lg. 17/2014; au
fost emise 29 adrese
privind neexercitarea
dreptului
de
preemțiune
Au fost întocmite şi
transmisă
proprietarului
monumentului istoric
2 obligaţii de folosinţă
conform Legii nr. 422

2.

Avizarea documentaţiilor de urbanism şi tehnice asupra monumentelor istorice din
grupa B şi în zonele lor de protecţie, în siturile urbane şi arheologice din grupa B,
în colaborare cu Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 4 – Constanţa,
conform legii; Emiterea avizelor specifice în baza Legii nr. 17/2014

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

3.

Întocmirea fişelor de evidenţă a monumentelor istorice şi transmiterea către
proprietarii de monumente istorice a obligaţiilor de folosinţă, conform Legii nr.
422/2001;

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

Termen de
finalizare

acordat
Permanent
Permanent

Permanent

4.

Control/inspecţie în teritoriu privind respectarea avizelor eliberate de Ministerul
Culturii şi D.J.C Constanţa la obiectivele la care au fost eliberate autorizaţii de
construire – şantiere autorizate.

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

5.

Se vor înainta propuneri pentru clasarea monumentelor istorice, de arhitectură şi de
artă plastică (de for public), din Municipiul Constanţa şi din judeţ, respectiv în
grupele: A – de valoare naţională şi B – de valoare locală, conform criteriilor din
Ordinul MCC nr. 2682 din 2003 şi propunerile de declasare a unor monumente
dispărute.
Verificarea pe teren a Listei Monumentelor Istorice şi actualizarea bazei de date
privind evidenţa şi starea monumentelor aflate pe raza judeţului Constanţa.

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

7.

-au efectuat controale
pe raza Municipiului
Constanţa(Sit urban
peninsulă,
Zona
centrala,
Parc
Arheologic) şi în
judeţ, la Adamclisi,
Mangalia, Târguşor;
Murfatlar.
Nu a fost cazul

Permanent

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

În curs de derulare

Permanent

Aplicarea de sancţiuni contravenţionale împotriva unor intervenţii neavizate pe
monumente istorice, în zone cu patrimoniu arheologic clasat şi în zonele de
protecţie a acestora.

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

Nu a fost cazul

Permanent

8.

Verificare de autorizaţii de cercetare arheologică preventivă, sistematică, evaluare
de teren.

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

Permanent

Permanent

9.

Demersuri pentru promovarea şi respectarea legislaţiei protejării patrimoniului
cultural naţional la nivelul judeţului Constanţa, de către autorităţile administraţiei
publice locale, persoane fizice şi juridice.

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

Permanent

Permanent

10.

Verificarea periodică a agenţilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri
culturale mobile, dacă respectă obligaţiile ce le revin, conform dispoziţiilor legale
şi normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, în conformitate cu H.G.
nr. 1420/4.12.2003, H.G. nr. 153/13.02.2008 şi H.G. nr. 1304/ 15.12.2010.

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

nu a fost cazul

Permanent

6.

Permanent

11.

Monitorizarea exportului bunurilor culturale mobile, prin eliberarea de certificate
de export definitiv şi temporar

M sura 2. Parteneriat public-privat în domeniul culturii
Inaugurare monument al Comunităţii armenilor din Constanţa, pe Faleza Cazino
1.
din Constanţa

2.

Activitate dedicată anului aniversar Ovidius, Masă rotundă pe tema “Moştenirea
romană la Tomis – noi descoperiri arheologice în centrul vechi al Constanţei”

3.

Proiectul “Semnalizarea Monumentelor Istorice”

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

- au fost emise:
-2
adeverinţe
de
export definitiv;
-1 certificat de export
definitiv

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Comunitatea
Armenilor
Din Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Muzeul de Istorie
Naţională şi
Arheologie
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Primăria
Municipiului
Constanţa;
Consiliul Jud.
Constanţa;
primăriile din judeţ

- realizat la 26 aprilie mai – iunie 2017
2017

Permanent

Se amână datorită
programului
specialiştilor
M.I.N.A.C.

31.05.2017

Permanent

Permanent

4.

Actualizarea evidenţei monumentelor istorice (LMI).

5.

Zilele Europene ale Patrimoniului – “Premiile Patrimoniului”

6.

Monitorizarea eventualelor politici de parteneriat public privat privind restaurare,
conservare, punere în valoare a monumentelor istorice şi a proiectelor desfăşurate
pe fonduri europene de către autorităţile locale

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Primăria
Municipiului
Constanţa;
Consiliul Judeţean
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Consiliul Judeţean
Constanţa;
Primăria
Municipiului
Constanţa

M sura 3. Protejarea, conservarea şi depozitarea patrimoniului muzeelor naţionale
Verificarea stării bunurilor mobile de patrimoniu cultural şi respectarea normelor în Direcţia Judeţeană
1.
vigoare privind patrimoniul muzeal al tuturor instituţiilor de profil de pe raza
pentru Cultură
judeţului cf. normelor legale în vigoare
Constanţa;
Muzeul de Istorie
Naţională şi
Arheologie
Constanţa;
Muzeul de Artă
Constanţa; Muzeul
de Artă Populară
Constanţa;
Muzeul Marinei
Române
Constanţa;
Complexul

Permanent
se
colectează informaţii
pentru actualizare

Permanent

Septembrie-octombrie
2017
Permanent

Septembrieoctombrie 2017
Permanent

Realizat Verificare la
Direcţia Cultură şi
Sport Mangalia –
Muzeul de Arheologie
Mangalia

Permanent

2.

Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor arheologice descoperite în cadrul
unor cercetări sistematice cu scop arheologic sau a celor descoperite întâmplător.

3.

Acordarea consultanţei de specialitate pentru dosare de clasare a bunurilor culturale
mobile deţinute de instituţii nespecializate, de culte religioase şi de persoane
fizice.
Aplicarea de sancţiuni contravenţionale în cazul încălcării Legii 182/2000

4.

Cultural “Callatis”
Mangalia – Secţia
Muzeul de
Arheologie
Mangalia; Muzeul
Militar Naţional
“Regele Ferdinand
I”– Filiala
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Instituţiile muzeale
din judeţul
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa

Nu a fost cazul

Permanent

Realizat

În funcție de
cereri
Când este cazul

M sura 4. Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul înv ţ mântului preuniversitar, precum şi a cercet rii ştiinţifice în domeniul
patrimoniului la nivelul înv ţ mântului universitar
Întâlniri cu elevii pentru cunoaşterea importanţei patrimoniului cultural naţional
Direcţia Judeţeană
Realizat
30.04.2017
1.
mobil
pentru Cultură
Constanţa;
Colegiul Naţional
Pedagogic
“Constantin
Brătescu” ,
Constanţa;
Liceul “George

Publicarea unei broşuri cu Lista Monumentelor Istorice din judeţul Constanţa
M sura 5. Preg tirea Centenarului Marii Uniri
Refacerea evidenţei monumentelor comemorative dedicate eroilor din Primul
1.
război mondial

Călinescu”,
Constanţa; Şcoala
cu clasale I-VIII
Cumpăna, judeţul
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;
Primăria Mun.
Constanţa;
primăriile din
judeţul Constanţa

MINORIT ȚI
Nr.
Obiective / Acţiuni
Instituţie
crt.
implicat
M SURA 1. Încurajarea dialogului interetnic
Colaborarea cu organizaţiile minorităţilor naţionale pentru afirmarea şi păstrarea
1.
identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase, încurajarea dialogului interetnic
Instituţia
şi combaterea formelor de extremism.
Prefectului- Judeţul
Constanţa
Participarea la activităţile autorităţilor sau instituţiilor publice locale sau centrale
2.
care se referă la minorităţile naţionale.

Se colectează
informații

31.12.2017

În curs de derulare

31.12.2017

Stadiul îndeplinirii în
trimestrul IV

Termen de
finalizare

-întâlniri lunare cu
membrii
Uniunii
Democrate Turce din
România și ai Uniunii
Democrate a Tătarilor
Turco Musulmani din
România

Trim. IV

-Organizare
si
participare
la
evenimentul
dedicat
Sarbătorii Etniei Tătare
din România

-Participare la Ziua

Turciei, la invitația
Consulatului
Republicii Turcia la
Constanța
-Participare la Bilanţul
activităţii pe anul 2017 a
Uniunii
Democrate
Turce din România
M SURA 2. Îmbun t ţirea situţiei romilor şi continuarea politicilor de reducere a decalajelor dintre populaţia rom şi societate în ansamblu
Consolidarea Grupului de lucru mixt pentru romi cu scopul analizării, planificării,
Instituţia
-Centralizare informații
31.12.2017
1.
organizării şi implementării activităţii sectoriale pentru îndeplinirea obiectivelor şi Prefectului- Judeţul primite de la autoritățile
sarcinilor din planul general de măsuri.
Constanţa
publice locale referitoare
la proiectele care au fost
desfășurate la nivel
local, în perioada 20152017, în domeniul
incluziunii romilor,
indiferent de
promotor/implementator
(ONG-uri, APL, alți
factori implicați)

CAPITOLUL: TINERET ŞI SPORT

Nr.
M SURAe / Acţiuni
Crt.
M SURA 1: Implementarea programului naţional pentru promovarea voluntariatului,
Ministerul Educaţiei
1.
SNV – Saptamana Nationala a Voluntariatului
2.
Şcoala Altfel – diferite activităţi ce au ca finalitate promovarea voluntariatului
3.
Campanie de responsabilitate
4.
Campanie de recrutare voluntari
5.
Acordare de sprijin şi suport în implementarea de diferite proiecte cu impact în
comunitate pe voluntariat

6.

Zâmbete pentru viitor – curs formare leadership NEGRU VODA

7.

Voluntariat în comunitatea ta

8.

Gala voluntarului

9.

Organizare C.L.P. 2017

Institutie
Stadiul îndeplinirii în
Termen de
implicat
trimestrul IV
finalizare
a educaţiei civice şi a implic rii sociale în parteneriat cu
DJST Constanta,
ONG-uri
DJST Constanta și
ISJ Constanța
DJST Constanta,
ONG-uri

DJST Constanta,
ONG TEAM
DJST Constanta,
ONG Împreună
pentru viitor

DJST Constanta,
ONG-uri
DJST Constanta

0
0
1
1
Activitati suport – 18
activități – TRAIAN
SUMMER SCHOOL,
Festival de Teatru
Antic, activități de
sport și tineret la
Corbu
0

30 iunie 2017
30.04.2017
05.12.2017
05.12.2017
31.12.2017

Proiectul a avut ca
finalitate promovarea
ofertelor
de
voluntariat
în
Medgidia, Hârșova,
Ostrov, Mangalia, 11
organizații de tineret
desfășurând
și
organizând 750 tineri
stimulând
mediul
asociativ
1

31.12.2017

Proiectele
sunt în

25.07.2017

finanțate
curs de

30.07.2017

05.12.2017

10.

9 Mai 2017 – Ziua Europei

derulare. Decontările
vor fi realizate în trim.
IV 2017
0

DJST Constanta,
10.05.2017
ISJ Constanța și
ONG TEAM
11. Scoala de afaceri
DJST Constanta și
1
01.12.2017
ISJ Constanța
12. 1 decembrie 2017
DJST Constanta și
1
02.12.2017
ISJ Constanța
13. Gandesc economic, deci Castig
DJST Constanta,
0
01.06.2017
CREE și Lic.
Ovidius
14. Vara Impreuna – editare revista educaţie civică si activitati de petrecere a timpului DJST Constanta, Au fost desfășurate
01.08.2017
liber cu
Fundația Giovanni activități de petrecere
Bosco
a timpului liber
caracter civic
M SURA 2: Promovarea culturii şi activit ţilor vocaţionale prin dezvoltarea taberelor tematice.
Înfiinţarea de programe naţionale pentru preg tirea vocaţional a tinerilor (muzic , pictur etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Ministerul
Educaţiei.
1.
3 Tabere Naţionale, cate o tabara pe centru, cel putin 100 de persoane pe tabără
DJST Constanţa, 3 s-a obtinut finanţare
16.09.2017
ONG-uri implicate pentru trei tabere cu
caracter
vocaţional,
ocupaţional
şi
cultural.
Finanţare
obţinuta pentru 250 de
tineri în total.
2.
Desfăşurare program naţional de tabere sociale şi cu dizabilităţi, cel putin 200 de
DJST Constanţa
0
16.09.2017
tineri participanţi.
3.
3 evenimente culturale de tip festival
DJST Constanţa,
1
31.12.2017
ONG – Club
Petrochim,
A.C.C.S.A.L.P.A.,
As. Sportului
pentru Persoane cu

Handicap
Constanţa, ONG
România Dacia
Casa Noastră
M SURA 3: Înfiinţarea de asociaţii sportive şcolare la nivelul instituţiilor de înv ţ mânt, finanţate în baza Legii 350/2005 de c tre Consiliile Locale
pentru municipii şi oraşe, iar pentru comune de c tre Consiliile Judeţene
1.
Sprijin logistic şi eliberare certificat de identitate sportivă şi aviz funcţionare - 10
D.J.S.T.
AS Squadra Viola
31.12.2017
asociaţii.
AS Flacăra Viișoara
2.
Reactivarea asociaţiilor sportive şcolare înfiinţate, dar nefuncţionale – 30 asociaţii
1
31.12.2017
M SURA 4: Constituirea Consiliului Naţional al mişc rii sportive din România
1.
Formarea Consiliului Judeţean al mişcării sportive din Constanţa – 1 comisie
D.J.S.T.
Constituirea comisiei
30.06.2017
Județene de Educație
Sportivă/selecție
profesori voluntari
2.
Implementarea Programelor Sportive Judeţene: „Relansarea sportului constănţean”
13
31.12.2017
şi „România în mişcare” – 30 acţiuni
M SURA 5: Implementarea unui program naţional de promovare a sportului şi a beneficiilor acestuia prin cooptarea marilor sportivi
1.
Organizarea de evenimente sportive de promovare – 7 acţiuni
DJST Constanţa,
Caravana
Sănătate
31.12.2017
ISJ Constanţa,
prin Sport
Primăria
Municipiului
Constanţa,
Consiliul Judeţean
Constanţa,
Consiliul Judeţean
al mişcării sportive
din Constanţa,
organizaţii de
voluntari
2.
Organizarea de campanii de informare în şcolile şi liceele constănţene – 5 acţiuni
DJST Constanţa,
7
31.12.2017
ISJ Constanţa,
Primăria
Municipiului
Constanţa,

Consiliul Judeţean
Constanţa,
Consiliul Judeţean
al mişcării sportive
din Constanţa,
asociaţii judeţene
pe ramură de sport
M SURA 6: Reorganizarea competiţiilor judeţene, interşcolare.
1.
Organizarea de competiţii judeţene interşcolare – 20 competiţii
M SURA 7: Încurajarea sportului de mas
1.
Organizarea de evenimente şi proiecte sportive adresate tuturor categoriilor de
vârstă - 20
2.
Îmbunătăţirea condiţiilor din bazele sportive şi centrele de agrement pentru
practicarea exerciţiilor fizice - 100.000 lei.
M SURA 8: Susţinerea sportului de performanţ
1.
Susţinerea activităţii centrelor de pregătire sportivă (judeţene, naţionale şi
olimpice) – 6 centre
2.
Modernizarea bazelor sportive şi a centrelor de agrement în vederea asigurării unei
pregătiri superioare a sportivilor de performanţă – 500.000 lei
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Asigurarea condiţiilor de
igienă – 17821,30 lei
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Reparații curente baze
31.12.2017
sportive și centre de
agreement: 115402,12
lei
M SURA 9: Folosirea activit ţilor fizice şi a sportului ca o component important pentru integrarea în comunitate a invalizilor, copiilor cu dizabilit ţi
şi a celor orfani
1.
Organizarea de activităţi sportive – 15 acţiuni
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