CAPITOLUL: POLITICI MACROECONOMICE. FISCALITATE. BUGET
Nr.
Instituție Stadiul îndeplinirii
Termen de
Măsuri / Acţiuni
crt.
implicată
în trimestrul III
finalizare
Măsura 1. Asigurarea informațiilor statistice oficiale, corespunzător nevoilor naționale și Sistemului Statistic Național, în convergență cu Programul
Statistic European, prin colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercetările statistice anuale şi infra-anuale către INS - sediul
central, conform Programului Statistic Naţional Anual 2017
Statistica agriculturii
1.
Producţia vegetală la principalele culturi
31.03.2019
Efectivele de animale existente la 1 decembrie şi producţia animală
31.03.2019
Efectivele de bovine existente la 1 iunie
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 246 unităţi
31.08.2019
statistice,
privind
efectivele de bovine,
existente la 1iunie
Efectivele de porcine existente la 1 mai
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 155 unităţi
statistice,
privind 31.07.2019
Direcţia efectivele
de
Judeţeană porcine, existente la
de
1mai
Statistică - au fost obţinute și
Activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică
(D.J.S.)
analizate informaţii
de la 165 unităţi
statistice, necesare
30.07.2019
pentru calcularea ;I
estimarea conturilor
economice
din
agricultură
Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură şi silvicultură,
mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/exploataţiile
31.06.2019
agricole individuale şi unităţile cu personalitate juridică
Pesticidele plasate pe piaţă
- au fost obţinute și
analizate informaţii 31.08.2019
de la 50 unităţi
1

Utilizarea pesticidelor pe piață

D.J.S

Situaţia statistică a terenurilor

Statistica silviculturii
2.
Volumul de lemn exploatat

D.J.S.

2

statistice
privind
cantitățile
de
produse de protecție
a
plantelor
comercializate
în
vederea utilizării pe
teritoriul României
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 1900 unităţi
statistice
privind
cantitățile
de
produse de protecție
30.09.2019
a plantelor utilizate
în agricultură, în
vederea combaterii
bolilor
și
dăunătorilor
plantelor
- au fost obținute și
analizate date de la
70 unități statistice
necesare
pentru 31.07.2019
evaluarea modului
de
folosință
a
terenurilor agricole
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 11 unităţi
statistice
privind
volumul de lemn
31.08.2019
exploatat de către
personae
juridice
atestate
pentru
activitatea
de
exploatare forestieră

Statistica mediului
3.
Cheltuieli pentru protecţia mediului

Distribuţia apei

D.J.S.

Locuinţele conectate la sistemele de canalizare
Statistica deșeurilor agricole

Statistica întreprinderilor
4.
Statistici structurale de întreprinderi – AS întreprinderi şi AS servicii

- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 591 unităţi
statistice
privind
cheltuielile pentru
protecția mediului și
evidențierea
fluxurilor
de
finanțare la nivelul
unităților
administrației
publice centrale și
locale
și
a
producătroilor
specializați
și
nespecializați
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 47 unităţi
statistice
privind
cantitățile de apă
distribuită
și
populația deservită
de sistemul public de
alimentare cu apă
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 55 unităţi
statistice
privind
generarea, tratarea și
externalizarea
deșeurilor agricole
-

3

31.08.2019

31.07.2019

31.05.2019
30.09.2019

31.10.2019

Statistica societăţii informaţionale în întreprinderi

D.J.S.
Statistici structurale de întreprinderi – Filiale româneşti în străinătate
Indicatorii conjuncturali din industria prelucrătoare, construcţii, comerţ cu amănuntul, servicii şi
investiţii

Întreprinderile noi şi profilul întreprinzătorilor
Legături financiare
Statistica industriei
5.
Indicatori pe termen scurt în industrie
D.J.S.

4

- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 398 unităţi
statistice necesare
pentru
obținerea
informațiilor
necesare
pentru
caracterizarea
societății
informaționale
au fost obţinute
informaţii de la 957
unităţi
statistice,
necesare
pentru
estimarea tendinţelor
de
evoluţie
a
activităţii
din
industria
prelucrătoare,
construcţii, comerţ
cu
amănuntul,
servicii, investiţii în
industrie pe termen
scurt şi mediu
-

31.08.2019

31.12.2019

Lunar

28.02.2019
30.11.2019

au fost obţinute
informaţii de la 1223
unităţi
statistice,
necesare
pentru
Lunar
calculul
indicilor
lunari ai producţiei
industriale pe baza
produselor
şi

serviciilor
industriale realizate.
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 608 unităţi
statistice necesare 31.07.2019
pentru
calculul
producției industrial
anuale
- au fost obţinute și
analizate informaţii
de la 47 unităţi
31.07.2019
statistice necesare
pentru
calculul
producției de lapte
-au fost obţinute
informaţii de la 135
unităţi
statistice,
necesare
pentru
calculul producţiei Lunar
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.

5

-au fost obţinute
informaţii de la 1
unitate
statistică,
necesare
pentru
determinarea
resurselor de energie
Lunar
primară
şi
transformată
pe
tipuri de purtători de
energie; utilizarea
resurselor de energie
disponibile

Resursele energetice şi utilizarea acestora

- au fost obţinute
informaţii de la 578
unități
statistice,
necesare
pentru
determinarea
resurselor de energie
primară
şi
transformată
pe
tipuri de purtători de
energie;
- au fost obţinute
informaţii de la 64
unități
statistice,
necesare
pentru
determinarea
producției de energie
electrică și termică
au fost obţinute
informaţii de la 574
gospodării, necesare
pentru
evaluarea
fenomenelor privind
consumul
de
biomasă
în
gospodăriile
populaţiei.

Producerea de energie electrică şi termică

Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea şi distribuirea energiei termice
Fortţa de muncă în gospodării – modul consumului în biomasă

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

6

31.07.2019

31.07.2019

30.04.2019

Trimestrial

au fost obţinute
informaţii de la 213
unităţi
statistice,
necesare
pentru
Lunar
determinarea
numărului
de
autorizaţii
de
construire eliberate

şi a suprafeţei utile
aferente clădirilor.
au fost obţinute
informaţii
prin
completarea a 73 de
formulare, necesare
pentru determinarea
indicatorilor
statistici
privind
locuinţele terminate
şi cele aflate în curs
de execuţie.
au fost obţinute
informaţii de la 283
unităţi
statistice,
necesare
pentru
calculul
indicilor
lucrărilor
de
construcţii,
pe
categorii de lucrări şi
pe
tipuri
de
construcţii, precum
şi a indicilor de cost
al activităţii de
construcţii.
-au fost obţinute
informaţii de la 171
unităţi
statistice,
necesare
pentru
determinarea
volumului
de
investiţii realizate în
economia naţională
şi analiza activităţii
investiţionale
pe
ramuri ale economiei

Construcţii de locuinţe (date cumulate de la începutul anului)

Modificări ale fondului de locuinţe
Indicatori pe termen scurt în construcţii

Investiţii - (date cumulate de la începutul anului)

7

Trimestrial

30.04.2019

Lunar

Trimestrial

naţionale, din punct
de
vedere
al
elementelor
componente.
Statistica comerţului interior
8.
Indicatori pe termen scurt în comerţul cu amănuntul şi în comerţul cu ridicata

D.J.S.

-au fost obţinute
informaţii de la 561
unităţi
statistice,
necesare
pentru
determinarea
indicilor de volum şi Lunar
a indicilor valorici ai
cifrei de afaceri
pentru comerţul cu
amănuntul și pentru
comerţul cu ridicata.

Statistica comerţului intrastat
9.
Monitorizarea furnizării datelor sistemului Intrastat de la operatorii economici situaţi peste prag

D.J.S.

au fost obţinute
informaţii de la 1044
unităţi
statistice,
privind schimburile
de bunuri
între
Lunar
România şi celelalte
state membre ale
Uniunii Europene Sistemul
statistic
Intrastat.

Statistica serviciilor
10. Capacitatea de cazare turistică la 31 iulie
Activitatea agenţiilor de turism
Frecventarea structurilor de cazare turistică
D.J.S.

8

31.10.2019
30.04.2019
-au fost obţinute
informaţii de la 1660
unităţi
statistice,
Lunar
necesare
pentru
determinarea
gradului
de

Cererea turistică a rezidenţilor

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

Comensurarea cheltuielilor rezidenţilor pentru deplasările oficiale
Lungimea drumurilor publice la 31 decembrie
Străzile orăşeneşti
Transportul rutier de mărfuri

9

frecventare
a
structurilor de cazare
turistică colectivă de
către turiştii români
şi străini.
-au fost obţinute
informaţii de la 221
unităţi
statistice,
necesare
pentru
caracterizarea cererii
turistice
a
rezidenţilor
din
România.
-au fost obţinute
informaţii de la 210
unităţi
statistice,
referitoare
la
cheltuielile turistice
efectuate în România
de către nerezidenţii
cazaţi în structurile
de cazare turistică
colective cu peste 10
locuri-pat.
-au fost obţinute
informaţii de la 244
unităţi
statistice,
necesare
pentru
producerea de date
statistice
privind
volumul de mărfuri
transportate,
parcursul mărfurilor,

Trimestrial

Trimestrial

30.06.2019
31.03.2019
30.04.2019

Trimestrial

Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

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

Transportul rutier de pasageri

10

pe destinaţii, pe
tipuri de mărfuri
NST
2007,
pe
capacităţi
de
transport şi parcursul
vehiculelor pentru
transportul rutier de
mărfuri.
-au fost obţinute
informaţii de la 1
unitate
statistică,
necesare
pentru
caracterizarea
Trimestrial
activităţii
de
transport de pasageri
pe căi navigabile
interioare.
-au fost obţinute
informaţii de la 8
unităţi
statistice,
necesare
pentru
caracterizarea
activităţii
de Trimestrial
transport public local
de pasageri, exclusiv
transportul
cu
autoturisme în regim
de taxi/închiriere.
-au fost obţinute
informaţii de la 53
unităţi
statistice,
necesare
pentru
caracterizarea
Trimestrial
activităţii,
de
transport rutier de
pasageri,
cu
autovehicule cu o

capacitate mai mare
de
nouă
locuri
(inclusiv
conducătorul auto).
au fost obţinute
informaţii de la 1053
unităţi
statistice,
necesare
pentru
determinarea
Lunar
indicilor valorici ai
cifrei de afaceri
pentru
serviciile
prestate în principal
întreprinderilor.

Indicatorii pe termen scurt în transporturi, poşta, telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare şi servicii
de piaţă prestate în principal întreprinderilor

Cercetare dezvoltare şi inovare
11. Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul public/guvernamental
Activitatea de cercetare-dezvoltare din sectorul Învăţământ 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.

D.J.S.

11

-au fosdt obținute și
analizate informații
de la 825 unități
statistice necesare
pentru producerea de
indicatori cantitativi
și
calitativi
ai
activității
de
cercetare-dezvoltare

30.06.2019
30.06.2019
30.06.2019
30.09.2019

au fost obţinute Lunar
informaţii din 5816
formulare statistice,
necesare
pentru
pentru producerea de
indicatori statistici
privind natalitatea,
mortalitatea,

nupţialitatea,
divorţialitatea.
Statistica nivelului de trai
13. Statistica bugetelor de familie ABF
D.J.S.

Statistici ale condiţiilor de viaţă

Ancheta privind accesul populaţiei la tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor

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

12

-au fost obţinute
informaţii de la 109
gospodării, necesare
pentru
evaluarea
Trimestrial
veniturilor,
consumurilor
şi
cheltuielilor
populaţiei;
-au fost obţinute
informaţii de la 180
unități
statistice,
necesare
pentru 31.08.2019
evaluarea condițiilor
de
viață
ale
populaţiei;
-au fost obţinute
informaţii de la 180
unități
statistice,
necesare
pentru
evaluarea accesului 31.07.2019
gospodăriilor
și
persoanelor
la
mijloace moderne de
comunicare
au fost obţinute
informaţii de la 574
gospodării, necesare
pentru
evaluarea
Trimestrial
fenomenelor pe piaţa
forţei de muncă;
măsurarea populaţiei
active - ocupate şi în

Costul forţei de muncă
Câştigurile salariale lunare
D.J.S.

Locurile de muncă vacante

Ancheta structurii câștigurilor salariale în întreprinderi

13

şomaj
şi
a
populaţiei inactive.
-au fost obţinute
informaţii de la 462
unităţi
statistice,
necesare
pentru
evaluarea tendinţelor
pe termen scurt ale
câştigurilor salariale
medii lunare şi orare
şi ale numărului de
salariaţi pe total
economie şi pe
sectoare
de
activitate.
-au fost obţinute
informaţii de la 803
unităţi
statistice,
privind rata locurilor
de
muncă
pe
activităţi
ale
economiei naţionale
şi pe grupe majore de
ocupaţii.
-au fost obţinute
informaţii de la 502
unități
statistice,
necesare
pentru
evaluarea nivelului
de remunerare și
caracteristicile
individuale ale ale
salariaților

30.04.2019

Lunar

Trimestrial

31.07.2019

Organizarea muncii și tipologia programului de lucru

-au fost obţinute
informaţii de la 574
unități
statistice,
necesare
pentru
asigurarea
informațiilor,
31.08.2019
comparabile la nivel
european,
privind
organizarea muncii
și programul de
lucru al persoanelor
ocupate

Statistica educaţiei
15. Învăţământul antepreșcolar și preşcolar - nivel 0 ISCED
Învăţământul primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la sfârşitul şi începutul anului
şcolar
Învăţământul special primar - nivel 1 ISCED şi gimnazial - nivel 2 ISCED la sfârşitul şi începutul
anului şcolar
Învăţământul liceal - nivel 3 ISCED la sfârşitul şi începutul anului şcolar
Învăţământul profesional - nivel 3 ISCED şi postliceal – nivel 4 ISCED la sfârşitul şi începutul
anului şcolar
Învăţământul 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 învăţământ

Statistica culturii
16. Activitatea bibliotecilor

D.J.S.

-

31.12.2019

-

31.12.2019

-

31.12.2019

-

31.12.2019
31.12.2019

-

31.12.2019

-au fost obţinute 30.08.2019
informaţii de la 48
unități
statistice,
necesare
pentru
proiectarea
instrumentarului
statistic de colectare
a datelor conform
noii
clasificări
ISCED 2011
-

14

31.05.2019

Activitatea muzeelor şi colecţiilor publice
Activitatea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte
Activitatea editurilor
Statistica sănătăţii
17. Activitatea unităţilor sanitare

D.J.S.

-

D.J.S.

-

Conturi naţionale
18. Stocuri
D.J.S.

Statistica preţurilor
19. Preţurile produselor agricole

D.J.S.
Preţurile mijloacelor de producţie agricolă

15

31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019

au fost obţinute
informaţii de la 421
unităţi
statistice,
necesare
pentru
determinarea valorii
Trimestrial
stocurilor,
pe
categorii de stocuri,
pentru
estimarea
produsului
intern
brut trimestrial.
au fost produse date
statistice cu ajutorul
a 34 chestionare
statistice,
privind
preţurile produselor
agricole vândute pe
Lunar
diferite canale de
piaţă,
conform
cerinţelor
UE;
calculul
indicelui
preţurilor
produselor agricole.
au fost produse date
statistice de la 3
unităţi
statistice,
Trimestrial
privind
preţurile
principalelor
produse cumpărate

D.J.S.
Preţurile de consum

Ancheta privind preţurile proprietăţilor imobiliare

16

de către producătorii
agricoli,
produse
care
reprezintă
consum intermediar
în agricultură şi
mijloace
fixe
utilizate
în
agricultură.
au fost obţinute
informaţii
pentru
1604 produse și
servicii,
necesare
pentru
urmărirea
evoluţiei
de
ansamblu
a
preţurilor
pentru
produsele
şi
serviciile de bază,
care
intră
în Lunar
consumul direct al
populaţiei
în
perioada
curentă,
faţă
de
orice
perioadă anterioară;
calculul
indicelui
preţurilor
de
consum
al
populaţiei
şi
estimarea inflaţiei.
au fost obținute
informații de la 135
unităţi
statistice,
privind preţurile de
Trimestrial
vânzare-cumpărare
a
proprietăţilor
imobiliare şi a
valorii
lucrărilor

D.J.S.
Preţurile producţiei industriale

D.J.S.

Preţurile producţiei pentru servicii

Statistică regională
20. Audit urban

D.J.S.

Baza de date eDEMOS

terminate
din
fonduri proprii ale
populaţiei.
au fost obţinute
informaţii de la 156
unităţi
statistice,
necesare
pentru
calculul
indicilor
preţurilor producţiei
industriale pe total, Lunar
piaţa internă şi piaţa
externă pe activităţi
pe diviziuni CAEN
Rev.2, clase CAEN
Rev.2 şi pe marile
grupe industriale.
au fost obţinute
informaţii de la 18
unităţi
statistice,
necesare
pentru Trimestrial
calculul
indicilor
preţurilor producţiei
pentru servicii.
-

31.12.2019
31.12.2019

Calitatea sistemului statistic
1.
Ameliorarea calităţii registrului statistic al întreprinderilor
D.J.S.
31.12.2019
Raportul de activitate al direcţiilor teritoriale de statistică şi estimarea consumului de resurse
30.04.2019
Pregătirea recensământului UE 2020 - 2021
31.12.2019
Măsura 2. Creșterea gradului de satisfacere a necesităților utilizatorilor de date statistice oficiale prin diseminarea informaţiilor statistice în condiţii de
calitate şi eficienţă și perfecţionarea profesională permanentă a personalului
Editarea de publicaţii statistice
17

1.

Buletinul Statistic Lunar al judeţului Constanţa

D.J.S.

Anuarul Statistic al judeţului Constanţa
Actualizarea bazelor de date şi a paginii web
2.
Baza de date la nivel de localitate TEMPO – Esop
Actualizarea paginii web a D.J.S.Constanţa
D.J.S.

Diseminarea datelor statistice la cerere
3.
Furnizarea de informaţii statistice persoanelor juridice şi persoanelor fizice, la cerere

4.

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

publicaţia a fost
editată,
tipărită,
distribuită
administraţiei
Lunar
publice locale şi se
poate descărca de pe
site-ul D.J.S
30.04.2019
31.12.2019
a fost actualizată
lunar cu ultimele
publicaţii și date Permanent
statistice
disponibile.

D.J.S.

s-a răspuns în cel
mai scurt timp
posibil şi cât mai Permanent
complet cererilor de
date statistice.

D.J.S.

-

31.12.2019

FISCALITATE. BUGET
Măsura 3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de asistenţă a contribuabililor
1.

Intensificarea dezbaterilor privind noutăţile legislative efectuate cu personalul implicat

2.

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

3.

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea comunicării cu contribuabilii prin crearea unor condiţii optime de
acordare a asistenţei directe (la sediul organelor fiscale teritoriale)

AJ.F.P.
Constanța

18

Dezbaterea
unui
număr de 12 acte
normative
cu
implicaţii fiscale
2 comunicate de
presa
transmise
presei locale
S-a raspuns la 2.725
de solicitări privind
un drept fiscal sau
obligaţii fiscale

31.12.2019

Măsura 4. Creşterea gradului de depunere voluntara a declaraţiilor de obligaţii către buget
Dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor de asistență a contribuabililor prin organizarea de
1.
întâlniri cu aceștia în colaborare cu CECCAR sau diverse alte entități/organisme profesionale

AJ.F.P.
Constanța

4 CECCAR

31.12.2019

Suplimentarea nr. de
ghişee
se
face
constant, in general
Reducerea timpului de asteptare la ghiseu al contribuabililor prin suplimentarea numarului de
AJ.F.P.
in
preajma
2.
31.12.2019
ghisee in ultimele zile de depunere a declaratiilor cand numarul contribuabililor este foarte mare
Constanța termenelor limita de
îndeplinire
a
obligațiilor
declarative
Măsura 5. Eficientizarea activităţii de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
Prin îmbunătăţirea
Reducerea timpului afectat activităţilor de înregistrare şi prelucrare a declaraţiilor de obligaţii către
permanentă
a
1.
buget, a deciziilor de impunere, a declaraţiilor de menţiuni şi a situaţiilor financiare periodice
aplicaţiilor
informatice
Se transferă automat
2. Editarea de situaţii privind identificarea contribuabililor activi şi a celor inactivi
AJ.F.P.
către ANAF
Constanța
31.12.2019
Reducerea ponderii informaţiilor perimate din baza de date a contribuabililor privind vectorul
3.
fiscal
Modificarea din oficiu a înregistrărilor din vectorul fiscal ca urmare a modificărilor intervenite în
4.
fişa contribuabilului
În curs de soluţionare
Transmiterea de notificări contribuabililor persoane fizice care nu au depus declaraţiile privind
5.
impozitul pe venit
Măsura 6. Monitorizarea realizării programului de încasări bugetare
Se realizează atât din
punct de vedere al
celor două modalităţi
de realizare (cele
Monitorizarea lunară a capacităţii de colectare a creanţelor bugetare datorate de contribuabilii
1.
curente
şi
cele
AJ.F.P.
persoane juridice, pe fiecare buget şi pe fiecare unitate teritorială
Constanța restante), cât şi pe
31.12.2019
categorii
de
contribuabili şi pe
unităţi teritoriale.
Analiza şi urmărirea în execuţie a încasărilor veniturilor bugetare în raport cu nivelul programat, pe
Încasările la bugetul
2.
unităţi fiscale teritoriale şi pe principalele venituri ale bugetului general consolidat
general consolidat
19

AJ.F.P.
Constanța

3.

Monitorizarea indicatorilor de performanta privind gradul de realizare a programului de incasari
venituri bugetare (F1a), diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului precedent
de raportare, pentru persoane juridice (F2), diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele
anului precedent de raportare, pentru persoanele fizice (F3), gradul de conformare voluntară la plata
obligațiilor fiscale (valoric), inclusiv plăți arțiale (F4), gradul de depunere voluntara a declarațiilor
fiscale, pe tipuri de impozite (F5)

F1a = 101,89%
F2 = 82,00%
F3 = 95,27%
F4 = 58,92%
F5 = 30,48%

AJ.F.P.
Constanța
4.

Reducerea timpului de actualizare a obligaţiilor restante la bugetul general consolidat

5.

Meditizarea ordinii de stingere a creanțelor bugetare
20

(exclusiv vama) au
fost în sumă de
1.233,78 milioane
lei. Defalcat, pe
bugete, încasările au
fost
următoarele:
bugetul
de
stat
576,07 milioane lei,
bugetele asigurărilor
sociale
657,71
milioane lei.

Se
realizează
reducerea ponderii
informaţiilor
perimate din baza de
date
a
contribuabililor
privind
vectorul
fiscal. Se operează
modificări
permanent din oficiu
în vectorul fiscal și se
relocă, la nevoie,
resurse umane în
sessul majorării nr.
de persoane implicat
în evidența analitică
de plătitor
Permanent prin toate
căile de comunicare
existente

31.12.2019

Măsura 7. Reducerea arieratelor bugetare

AJ.F.P.
Constanța

1.

Identificarea debitorilor rău platnici şi începerea sau continuarea procedurilor de executare silită,
respectiv, aplicarea concomitent sau succesiv a tuturor modalităţilor de executare silită
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Pe lângă stimularea
conformăriivoluntar
e, un alt obiectiv este
prevenirea
și
combaterea
indisciplinei
financiare
prin
dinamizarea
acțiunilor de obligare
la
plată
a
contribuabilor
răuplatnici,
concomitent
cu
reducerea fraudei în
faza de colectare
forțată, în sensul
diminuării
sau
înstrăinării
patrimoniului..
Liniile de acșiune
preconizate implică
aplicarea
tuturor
măsurilor
legale
existente
de
recuperare
a
creanțelor bugetare,
pe
principalele
impozite și taxe
pentru fiecare buget
în parte și pe
categorii
de
contribuabili
și
îmbunătățirea
procedurilor
de
gestionare
a
arieratelor.

31.12.2019

2.

Colaborarea mai eficientă între serviciile şi compartimentele cu responsabilităţi privind procedura
de colectare

Analizarea,
verificarea
şi
gestionarea mai bună
a
tuturor
informaţiilor
deţinute de celelalte
servicii şi implicarea
lor în prcedurile de
colectare,
prin
executare silită

3.

Publicarea pe site-ul MEF a Listei contribuabililor care înregistrează obligaţii bugetare restante în
vederea disciplinării contribuabililor rău platnici

Trimestrial

4.

5.

Identificarea bunurilor mobile şi imobile proprietate a debitorilor, evaluarea operativă a acestora
în vederea accelerării procedurii de valorificare a acestor bunuri prin modalităţile prevăzute de
lege

Monitorizarea modului de recuperare a obligaţiilor bugetare restante prin plăţi efectuate de
debitori după comunicarea somaţiei, înfiinţarea popririlor asupra disponibilităţilor din conturile
bancare, înfiinţarea popririlor la terţi, valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate

22

AJ.F.P.
Constanța

Au fost instituite 284
sechestre de bunuri
mobile pentru o
valoare a creanţelor
de 66,85 milioane lei
şi 293 sechestre de
bunuri imobile, în
valoare de 107,73
milioane lei.
Au fost emise şi
comunicate 26.750
de somaţii în valoare
de 204,52 milioane
lei,
reprezentând
datorii ale agenţilor
economici cu sediul
social
pe
raza
judeţului Constanţa
la bugetul general
consolidat. Au fost
instituite 7486 de
popriri
asupra
disponibilităţilor
băneşti din conturile
bancare
ale

31.12.2019

6.

Reducerea timpului necesar derulării procedurii de executare silită

7.

Identificarea contribuabililor pentru care s-a demarat procedura de atragere a răspunderii solidare
și urmărirea stadiului de încasare a creanțelor la bugetul general consolidat în conformitate cu
prevederile art.25, alin. 2, alin. 2.1. și alin. 3 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 2017/2015)

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

9.

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

AJ.F.P.
Constanța

Măsura 8. Soluţionarea în termen a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

23

datornicilor pentru
suma de 201,20
milioane lei. De
asemenea, au fost
înființate
4717
popriri terți, pentru
suma de 144,47
milioane lei.
Procedurile
de
executare silită sunt
prevăzute strict prin
Legea 207/2015
A
fost
atrasă
răspunderea solidară
pentru
1.887
persoane cu creanțe
totale
de
2.416.396.128 lei
S-a
deschis
procedura pentru 34
societăţi comerciale,
total
obligaţii
înscrise la masa
credală fiind de
142.742.697lei.
Sunt cuprinşi cu
prioritate în inspecţii
fiscale şi iniţiate
verificări
prin
procedura
controlului inopinat
la contribuabili ce au
calitatea de terţ
poprit

31.12.2019

1.

Verificarea periodică, la compartimentele de specialitate din cadrul administraţiilor finanţelor
publice din subordine, a respectării procedurilor de soluţionare a deconturilor cu sume negative de
TVA cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 967/2005,
cu modificările şi completările ulterioare.

AJ.F.P.
Constanța

Se realizează în
funcţie de gradul de
risc în care se
încadrează
contribuabilul,
respectiv de către
organul
fiscal
teritorial
când
prezintă un risc fiscal
minim sau de către
organul de inspecţie
fiscală, fără a depăşi
termenul legal de
soluţionare.

31.12.2019

Măsura 9. Selectarea eficientă a contribuabililor pentru control

1.

Stabilirea criteriilor de risc in selectarea contribuabililor pentru programul de inspectie fiscala

AJ.F.P.
Constanța

2.

Analiza informatiilor furnizate de dosarul fiscal

24

Controlul
fiscal
vizează, în primul
rând,
marii
evazionişti şi agenţii
economici care nu îşi
declară
obligaţiile
fiscale. Au fost
efectuate
557
verificări.
Valoarea totală a
veniturilor
suplimentar atrase la
bugetul
de
stat
consolidat este in
sumă de 37.411 mii
lei, încasându-se în
timpul controlului
3.339
mii
lei.
Diferenţa urmează să
fie încasată prin plata
din proprie iniţiativă
a
contribuabilului

31.12.2019

sau prin aplicarea
modalităţilor
de
executare silită de
către organul fiscal.
AJ.F.P.
Constanța
3.

Stabilirea unităţilor care vor fi incluse în programul de control

Programul de control
este transmis de
ANAF prin structuri
de specialitate sau
este stabilit în urma
sesizărilor privind
acţiuni de evaziune
fiscală.

Măsura 10. Comunicarea eficientă cu contribuabilii în vederea lămuririi tuturor problemelor în timpul controlului
Dialogul cu contribuabilul (informarea cu privire la obiectivele de desfasurare a inspectiei,
Înainte de începerea
1.
prezentarea deficientelor constatate si clarificarea aspectelor constatate)
inspecţiei fiscale
Inspectorii fiscali din
cadrul
AJFP
Comportamentul profesional constand in asigurarea corectitudinii fiscale, a modului de aplicare a
Constanţa se supun
2. legilor fiscale precum si prin adoptarea unei atitudini profesiunale de corectie si indrumare;
prevederilor Codului
Instruirea personalului în acest sens
etic al inspectorului
de control fiscal .
Dialog permanent cu
AJ.F.P.
contribuabilii,
Constanța remedierea
3. Creşterea gradului de respectare a obligaţiilor ce revin contribuabililor
unor
deficiente in timpul
controlului.
Analiza
datelor
furnizate de dosarul
fiscal cu privire la:
conformarea
4. Pregătirea controlului pe baza actelor din dosarul fiscal
voluntara,existenta
unor indicii privind
fapte
care
pot
conduce la stabilirea
25

31.12.2019

31.12.2019

de obligatii fiscale
suplimentare.
AJ.F.P.
Aceasta
etapa
Constanța documentara are ca
31.12.2019
Consultarea bazei de date a AJFP Constanța pentru cunoaşterea situaţiilor privind formularele cu
5.
scop
identificarea
regim special ridicate, a declaraţiilor şi bilanţurilor depuse
unor informatii de
interes fiscal.
Măsura 11. Colaborarea cu organul de colectare în scopul luării de măsuri de executare silită în vederea prevenirii înstrăinării bunurilor din patrimoniu,
creşterea sumelor încasate
1. Identificarea tuturor conturilor bancare si a bunurilor care pot fi sechestrate
Ori de cate ori
organele de inspectie
Emiterea deciziilor privind măsurile asiguratorii şi aprobarea acestora de către conducătorul
2.
fiscala constata ca
organului de control
exista pericolul ca pe
Anunţarea organului de executare silită în scopul aplicării sechestrului sau transmiterea către
3.
parcursul
acesta a deciziei privind măsurile asiguratorii
desfasurarii
AJ.F.P.
inspectiei
fiscale
31.12.2019
Constanța contribuabilul sa se
sustraga ori sa-si
risipeasca
4. Comunicarea deciziei către debitor şi indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile
patrimoniul
se
dispun
masuri
asiguratorii conform
procedurilor.
Măsura 12. Actualizarea şi gestionarea Registrului contribuabililor
1. Organizarea unei evidenţe clare şi precise a contribuabililor
Au fost prelucrate
2.3531 declaraţii de
2. Actualizarea permanentă a vectorului fiscal
înregistrare fiscală şi
menţiuni. Verificate
şi înregistrate 2.257
cereri „150“ pentru
AJ.F.P.
utilizarea
31.12.2019
Actualizarea permanentă a bazelor de date după preluarea automată a informaţiilor din declaraţii
Constanța certificatului digital
3.
conform procedurilor de gestionare a Registrului contribuabililor.
pentru
depunerea
declaraţiilor fiscale
prin mijloace de
transmitere
la
distanţă.
26

Măsura 13. Perfecţionarea formării profesionale

1.

Identificarea nevoilor de training continuu a personalului în baza obiectivelor administraţiei fiscale
şi în funcţie de nevoile de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici

27

AJ.F.P.
Constanța

Traninguri şi cursuri
cu diverse teme.
În
domeniul
informatic
s-au organizat 3
cursuri cu tema
„prezentare sistem
informatic NEXUS,
crearea de baze de
date prin programele
MS Office Access și
MYSQL
și
prezentarea
aplicațiilor Hermes,
Solint și eFCA”.
În
domeniul
controlului fiscal s-a
organizat un curs cu
tema „Prețuri de
transfer
–
curs
inițiere.”
În
domeniul
comunicare și relații
publice s-a organizat
un curs e-learning cu
tema comunicare și
relații interpersonale.
Totodată,
În trim.II a continuat
pregatirea internă a
funcţionarilor publici
cu teme legislative
de interes major în
desfăşurarea
activităţii acestora.

31.12.2019

2.

3.

AJ.F.P.
Constanța

Aceasta
se
concretizează prin
teste grilă la finele
cursurilor şi funcţie
de
rezultatele
obţinute se acordă şi
recompensele.
Se realizează anual
funcţie
de
necesităţile
funcţionarilor publici
şi periodic dacă apar
noi solicitări de
cursuri
de
perfecţionare.

31.12.2019

AJ.F.P.
Constanța

Nu
au
fost
înregistrate plângeri
sau sesizări privind
nerespectarea
codului de conduită
al
funcţionarului
public.

31.12.2019

AJ.F.P.
Constanța

Nu
au
fost
înregistrate solicitări
în
baza Legii
544/2001.
Politica
de
comunicare externă
sprijină semnificativ
activitățile
de
prevenire a fraudei
fiscale prin creșterea
gradului
de
înțelegere
și

Evaluarea anuală a perfecţionării profesionale a personalului, corelată continuu cu managementul
recompenselor

Elaborarea programului de formare-perfecţionare

Măsura 14. Combaterea corupţiei

1.

Respectarea şi aplicarea codului de conduită al funcţionarului public

Măsura 15. Îmbunătăţirea comunicării externe
1.

2.

Aplicarea în mod consecvent a principiului transparenţei în relaţia cu contribuabilii, asigurând în
acelaşi timp confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal

Adaptarea AJFP la necesităţile contribuabililor pentru îndeplinirea voluntară a tuturor obligaţiilor
privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale

28

31.12.2019

AJ.F.P.
Constanța

3.

Dezvoltarea comunicării instituţionale

conștientizare a plății
impozitului cu efect
direct
asupra
creșterii gradului de
conformare
la
declarare și plată a
contribuabililor
administrați
din
punct de vedere
fiscal prin publicarea
și mediatizarea în
colaborare
cu
celelalte structuri a
noutăţilor legislative
Diseminarea
informaţiei : prin
ziare, participare la
talk-show-uri,
anunţuri radio şi TV,
web-site-uri, puncte
de
informare
a
cetățenilor, ș.a

31.12.2019

Măsura 16. Încasarea sumelor datorate bugetului UE şi bugetului naţional

1.

Efectuarea operaţiunilor de vămuire a mărfurilor şi a supravegherii vamale

29

Biroul
Vamal de
Frontieră
Constanța

Procesate
3382
declarații vamale de
import,
6199
declarații ca birou
vamal de export,
2772 declarații ca
birou vamal de
ieșire,
2009
operațiuni de transit
emise, 996 declarații
sumare de intrare pe
teritoriul UE, 82
declarații sumare de
ieșire, 8819 e-DA

31.12.2019

emise și 4422 e-DA
sosite, 615 rapoarte
de control pentru
verificarea mișcării
produse accizabile.
În urma acțiunilor
de
control
și
supraveghere
vamală au fost
realizate încasări de
665.430.021
lei,
reprezentând
drepturi de import și
alte taxe și impozite
datorate statului.
BVF
Mangalia

251 operațiuni

13681 operațiuni
vamale
de
introducere mărfuri
în
România,
BVF
încasările fiind în
Constanța cuantum
de
Sud
531.000.111
lei,
reprezentând taxe de
import și alte taxe și
impozite datorate
statului;
15 operațiuni
BVF M.
827.834 lei sume
Kogălniceanu
încasate
Măsura 17. Îmbunătăţirea planificării controalelor vamale şi a actului de control în scopul combaterii fraudei vamale şi fiscale
Încheiate un nr. de
Biroul
300 acte de control,
Planificarea controalelor ulterioare inopinante şi în trafic, în special prin utilizarea produselor de Vamal de
1.
din care: 118 decizii
analiză de risc
Frontieră
de
regularizarea
Constanța
sumelor, 10 note
30

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

unilaterale și 172
PV de control, prin
care s-au constatat
34.544.974
lei
pentru încasare.
Se
realizează
trimestrial, iar în
urma
acestor
controale
s-a
BVF
constatat suma de
Constanța 1.143.206
lei,
31.12.2019
Sud
diferențe de taxe la
import
și
alte
impozite și taxe,
inclusiv accesoriile
aferente.
6 acțiuni control
BVF M.
31.12.2019
Kogălniceanu ulterior
În urma controalelor
BVF
ulterioare finalizate
31.12.2019
Mangalia
- 1 notă unilaterală
Măsura 18. Identificarea abaterilor de la reglementări, inclusiv prin acțiuni ale echipelor mobile şi aplicarea regimului sancţionator în scopul combaterii
fraudei vamale şi fiscale
Au fost reținute în
Biroul
vederea confiscării
Vamal de
mărfuri cu o valoare
31.12.2019
Frontieră
estimativă
de
Constanța
136.936 lei
Identificarea abaterilor de la reglementări, inclusiv prin acțiuni ale echipelor mobile și extinderea
şi aprofundarea analizelor de risc efectuate (stabilire de noi domenii, aflare date/ informaţii/
Materializată prin
1. cauzalităţi prin utilizare aplicații informatice) şi sancţionarea faptelor contravenţionale/penale din
întocmirea
unui
domeniul vamal şi fiscal
număr de 128 acte
BVF
de control și 27 PV
Constanța
31.12.2019
de
contravenție,
Sud
valoarea amenzilor
aplicate fiind de
68.000 lei
31

BVF M.

0 cazuri

31.12.2019

BVF
Mangalia

Nu a fost cazul

31.12.2019

Biroul
Vamal de
Frontieră
Constanța

Au fost identificate
și reținute pentru
verificare mărfuri
susceptibile a fi
contrafăcute și au
fost înregistrate 20
cazuri
capturi
țigarete.

31.12.2019

Nu a fost cazul

31.12.2019

Nu a fost cazul

31.12.2019

Nu este cazul

31.12.2019

Nu a fost cazul

31.12.2019

Kogălniceanu

2.

Identificarea abaterilor de la reglementări şi sesizarea infracţiunilor în domeniul vamal şi fiscal
BVF
Constanța
Sud
BVF
Mangalia
BVF M.
Kogălniceanu

Măsura 19. Asigurarea recuperării creanțelor
1.

Biroul
Vamal de
Frontieră
Mangalia

Instituirea măsurilor asiguratorii

Măsura 20. Întărirea supravegherii vamale asupra mărfurilor aflate în tranzit

1.

Biroul
Vamal de
Frontieră
Constanța

Confirmarea operaţiunilor de tranzit vamal şi monitorizarea activităţii

BVF
Constanța
Sud
32

Total
2009
operațiuni de tranzit
și TIR emise, 1906
confirmate,
iar
restul de 103 se află
în termenul legal de
încheiere
Total
13321
operațiuni de tranzit
emise,
13313
operațiuni

31.12.2019

31.12.2019

confirmate, 8 în
derulare/cercetare
1175 operațiuni de
BVF M
Kogălniceanu tranzit confirmate
120 tranzite sosite,
BVF
72 tranzite emise,
Mangalia
toate confirmate.

31.12.2019
31.12.2019

Măsura 21. Combaterea fraudei vamale şi fiscale precum şi a traficului cu mărfuri ilicite/prohibite
Au fost sancționate
un număr de 27
fapte
contravenționale.
Din cele 27 PV de
contravenție
întocmite, 16 au
avut ca măsură
complementară
confiscarea
mărfurilor. Valoarea
BVF
estimată a acestor
Constanța
mărfuri a fost în
Efectuarea de controale vamale şi fiscale, inclusiv prin utilizarea echipamentelor de control
Sud
cuantum de 723.357
nedistructiv, identificarea abaterilor de la lege şi sancţionarea acestora inclusiv prin adoptarea de
euro
(pentru
măsuri complementare.
mărfurile care intră
sub
incidența
drepturilor
de
proprietate)
și
13.930 lei pentru
celelalte mărfuri.
222
operațiuni
control mijloace de
transport,
154
BVF
operațiuni
de
M.
Kogălniceanu verificare
îndeplinire obligații
legate de deplasarea
Biroul
Vamal de
Frontieră
Constanța

1.

33

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

și primirea în regim
suspensiv produse
accizabile
BVF
Nu a fost cazul
Mangalia
Măsura 22. Creșterea transparenței, îmbunătățirea asistenței furnizate contribuabililor și combaterea corupției
Se realizează cel
Biroul
puțin trimestrial și
Vamal de se realizează in mod
Frontieră inopinant,
toate
Constanța sesizările
sunt
verificate.
Au fost efectuate 14
Efectuarea de verificări inopinante privind respectarea normelor de conduită de către angajații
BVF
1.
controale inopinante
structurilor vamale și verificarea sesizărilor primite
Constanța
de către conducerea
Sud
biroului vamal
BVF M.
3 acțiuni

31.12.2019

Kogălniceanu

BVF
Mangalia

2.

Semnalarea abaterilor de la norma de etică și deontologie profesională și adoptarea de măsuri
corective

Biroul
Vamal de
Frontieră
Constanța,
Constanța
Sud, M.

6
controale
inopinante – nu s-au
constat nereguli

Nu a fost cazul

Kogălniceanu
Mangalia

3.

Reducerea oportunităților de corupție prin participarea la programe de formare și perfecționare a
pregătirii personalului de conducere/execuție în domeniul prevenirii corupției
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Biroul
Vamal de
Frontieră
Constanța

În cadrul acțiunilor
de
pregătire
profesională,
tot
personalul
a
participat la acțiuni
de prelucrare a
normelor
de
conduită
și

31.12.2019

integritate, cât și a
prevederilor legale
privind conținutul
infracțiunilor
de
corupție
BVF
Constanța
Sud
BVF M.
Kogălniceanu

BVF
Mangalia

BVF
Constanța

4.

Mediatizarea acțiunilor efectuate de lucrătorii vamali și a descoperirilor acestora
BVF
Constanța
Sud

BVF M.
Kogălniceanu

0 acțiuni
3
cursuri
în
domeniul prevenirii
corupției
Au fost transmise
ierarhic superior un
număr
de
4
comunicate,
reprezentând cazuri
semnificative
A fost transmis la
DRV Galați un
număr
de
3
comunicate,
reprezentând cazuri
semnificative și o
acțiune
cu
Prefectura
Nu a fost cazul

31.12.2019

31.12.2019

Măsura 23. Asigurarea eficacităţii şi eficienţei în funcţionarea birourilor vamale, a fiabilităţii informaţiilor interne şi externe precum şi conformitatea
cu legile, reglementările şi politicile interne
Sunt implementate
Biroul
toate standardele de
Adoptarea măsurilor potrivite şi principiilor de bună practică pentru menţinerea implementării Vamal de control
intern
1.
31.12.2019
standardelor de control intern/ managerial
Frontieră aplicabile activității
Constanța specifice biroului
vamal.
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Din totalul de16
standarde, au fost
BVF
implementate
15
Constanța standarde
Sud
(standardul 16 este
aplicabil
numai
structurii de audit)
4
controale
inopinante ierarhice
pentru menținerea
BVF M.
Kogălniceanu implementării
standardelor
de
control
Ordine de serviciu
BVF
ce
stabilesc
Mangalia procedurile
(la
începutul anului)
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31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

CAPITOLUL: ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR
MINERALE NEENERGETICE. COMERȚ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE. PROTECȚIA
CONSUMATORULUI
Nr.
Institutie
Stadiul îndeplinirii în
Termen de
Măsuri/Acţiuni
crt.
implicată
trimestrul III
finalizare
Măsura 1. Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea
sau securitatea.
Acţinuni tematice
1.
Verificarea modului de respectare a prevederilor legale la prestarea serviciilor
Comisariatul
Au fost verificați 879 18.01.2019
turistice cât și conexe la operatorii economici de pe litoral în cadrul
Regional pentru
operatori economici
Comandamentului Litoral 2019
Protecţia
Amenzi: 577
Consumatorului
Valoare: 3026500 lei
(CRPC
-produse oprite
definitiv din circuitul
consumului uman în
valoare de 343390 lei
- oprite temporar – val
331414 lei
- oprirea temporară a
activității pentru 76
operatori
Unități verificate:
-252unități de
alimentație publică
-293 unități de cazare,
agrement și plajă
-204 unități de
comercializare a
produselor alimentare
-120 unități de
comercializare a
produselor
nealimentare
2.
Verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul protecției
Au fost efectuate 18
30.09.2019
consumatorilor în grădinițele cu orar prelungit, particlare și de stat
acțiuni de control
Amenzi: 4
37

Valoare: 20000 lei
Avertismente: 33
3.

Acţiuni tematice de la nivel regional
Verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la
comercializarea produselor nealimentare în zonele aferente piețelor din municipiul
reședință de județ și orașe

4.

Verificarea respectării prevederilor legale privind conformitatea, modul de
etichetare, prezentare și publicitate la comercializarea conservelor de legume,
fructe, condiment, oțet

5.

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.

Acțiuni de control în comun cu celelalte organe cu atribuții de control în funcție de
specificul tematicii.
7.
Acțiuni de control în cadrul unităților de învățământ cu program prelungit în anul
școlar 2019-2020.
Măsura 2. Rezolvarea reclamatiilor consumatorilor
1.
Rezolvarea reclamațiilor formulate de consumatori prin scrisori, electronic și
direct la biroul de preluare petiții de la sediu: CRPC-CJPC Constanța.

Au fost verificați 5
operatori economici
Amenzi: 2
Valoare: 10000 lei
Avertismente: 6
Au fost verificați 9
operatori economici
Amenzi: 5
Valoare: 24000 lei
În urma schimbului de
informații între
comisariatele
teritoriale, cu privire
la neconformitatea
unor produse
identificate care țin de
răspunderea unor
operatori economici,
nu s-au înregistrat
situații deosebite
Nu a fost cazul

15.09.2019

-

31.10.2019

CJPC

1048 reclamații din
care 982 petiţii
finalizate

Permanent

CJPC

Au fost identificate
2926 bucăți jucării cu
potențial periculos
(lasere, jucării tip yo-

Lunar sau de cate
ori este cazul

6.

Măsura 3. Depistarea și eliminarea produselor cu risc sau periculoase de pe piața muncii
1.
Efectuarea de acțiuni de control pentru depistarea produselor periculoase, notificate
prin sistem RAPEX.
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30.09.2019

Trim III 2019

Cand este cazul

yo) în valoare totală
de 10176 lei pentru
care a fost dispusă
retragerea de la
comercializare și
distrugerea în
condițiile legii
Măsura 4. Dezvoltarea Instrumentelor de Informare si Educare a Consumatorilor
1.
Acțiuni de informare a consumatorilor, prin articole în presa scrisă sau emisiuni
radio-tv.
2.
Desfășurarea de conferințe de presă și elaborarea de comunicate de presă.
3.
Informarea directă a consumatorilor prin punctele de informare-documentare,
înființate la sediul instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public.

CJPC

realizat

Lunar

Prin Info Chioșc

Lunar
Permanent

CAPITOLUL: POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM
39

Nr.
Măsuri/Acţiuni
crt.
Măsura 1. Implementarea programelor cu finanţare de la bugetul de stat 2019
Îmbunătăţirea procedurilor Programelor AIPPIMM cu finanţare de la bugetul de
1.
stat 2018

2.

Implementare Programe AIPPIMM cu finanţare de la bugetul de stat 2018 și 2019

40

Institutie
implicată

A.I.M.M.A.I.P.E

Stadiul îndeplinirii în
trimestrul III

Termen de
finalizare

realizat

31.12.2019

Programul
de
dezvoltare
și
monitorizare
a
activităților
de
comercializare
a
produselor
și
serviciilor de piață – 3
beneficiari
Programul
pentru
stimularea înființării și
dezvoltării
microîntrprinderilor
de
către
întreprinzătorii
debutanți în afaceri
2018 – 1 beneficiar
-Programul
pentru
dezvoltarea abilităților
antreprenoriale
în
rândul tinerilor și
facilitatea accesului
acestora la finanțare –
START – 2018 – 1
beneficiar
-Programul național
multianual
de
microindustrializare
2016 – 2 beneficiari
- START-up Nation –
9 beneficiari

31.12.2019

3.

Monitorizarea alocaţiilor financiare nerambursabile acordate în anii 2016, 2017,
2018 ( dosare depuse și evaluate, contracte semnate, dosare depuse spre decontare,
valoarea totală pentru decontare)

Măsura 2. Acţiuni de informare
Promovarea Programelor de finanţare derulate prin intermediul Agenției pentru
1.
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
Constanţa

2.

Analiza dosarelor de
decont
pentru
Programul
de
dezvoltare
și
modernizare
a
activităților
de
comercializare
a
produselor
și
serviciilor de piață și
pentru
Programul
national multiannual
de
microindustrializare

A.I.M.M.A.I.P.E

Participarea la târgurile organizate de CCINA Constanţa pentru promovarea
programelor de finanţare

A.I.M.M.A.I.P.E
41

- acțiuni de informare
ale
agenților
economici în legătură
cu posibilitățile de
finanțare
ale
întreprinderilor
semnarea
Acordurilor
de
finanțare
cu
beneficiarii admiși în
cadrul programului
Start-up Nation 2018
desfășurarea
Târgului
Național
pentru artizanat și
meșteșuguri
2019,
organizat în cadrul
Programului național
multianual
pentru
susținerea
meșteșugurilor
și
artizanatului 2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

- participarea la a
XXIII- a ediție a
Târgului Național de
Agricultură
Măsura 3. Pregătire profesională continuă
1.
Participarea personalului la cursuri de perfecţionare profesională şi formare continuă
Măsura 4. Colaborarea cu autorităţile publice locale şi regionale

1.

Îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate

42

A.I.M.M.A.I.P.E

Nu a fost cazul

31.12.2019
31.12.2019

A.I.M.M.A.I.P.E

participare
la
ședințele Colegiului
Prefectural și
ale
Comisiei de Dialog
Social

CAPITOLUL: POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
Nr.
Măsuri/Acţiuni
crt.
Măsura 1. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru grupa de muncă 20 – 64 ani

Instituţie
implicată

1.

Acordarea de servicii gratuite de mediere a locurilor de muncă vacante sau nou create, prin
diagnoza şi analiza locurilor de muncă vacante

AJOFM
CONSTANȚA

2.

Profilarea/autoprofilarea PCLM, în funcţie de competenţele necesare/deţinute

AJOFM
CONSTANȚA

3.

Acordarea de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională

AJOFM
CONSTANȚA
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Stadiul îndeplinirii Termen de
în trimestrul III
finalizare
Au fost acordate
servicii gratuite de
mediere pe locurile
de muncă vacante
sau nou create prin
furnizarea
de
informații privind
locurile de muncă
disponibile unui
număr de 2.785
persoane. În urma
acestor măsuri, au
fost ocupate 1.028
locuri de muncă,
din
care
149
șomeri
au
beneficiat
de
completarea
veniturilor, fiind
angajați înaintea
expirării
șomajului.
Au fost profilați un
număr de 3.229
șomeri.
Au fost informați și
consiliați un număr
de 2.044 șomeri,
din care 699 tineri
cu vârsta mai mica
de 25 ani.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

4.

Analiza, adaptarea şi actualizarea programelor de formare profesională

AJOFM
CONSTANȚA

5.

Măsuri de activare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă

AJOFM
CONSTANȚA

6.

Identificarea posibilităţilor de ocupare, în alte state

AJOFM
CONSTANȚA

44

Cursuri
de
calificare
în
derulare: coafor,
cosmeticiană,
electrician
electronist
auto,
sudor electric din
fondul de șomaj și
frizer,
florardecorator
prin
cursuri finanțate
din FSE. 112
persoane au fost
cursate în trim. III.
Au fost acordate
107 prime de
activare
pentru
șomerii
neindemnizați.
Au avut loc acțiuni
de informare și
consiliere privind:
- ocuparea unui loc
de
muncă
pe
perioada vacanței,
pentru elevi și
studenți,
- întocmire CV și
scrisoare
de
intenție,
- servicii oferite de
agenție,
- oferta de locuri de
muncă la nivel
județean și prin
intermediul rețelei
EURES

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

- oferta de cursuri
de
calificare/
recalificare
Măsura 2. Creşterea gradului de ocupare a şomerilor din rândul grupurilor vulnerabile

1.

Măsuri de activare a persoanelor provenite din rândul grupurilor vulnerabile: sprijinirea ocupării
flexibile, cursuri de formare profesională pentru a dobândi noi competenţe profesionale,
dezvoltarea programelor de ucenicie, recunoaşterea competenţelor dobândite.
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AJOFM
CONSTANȚA

235 total persoane
din
categoriile
vulnerabile
prevăzute de lege,
încadrate
prin
subvenții, astfel:
- 146 șomeri peste
45 ani și unici
susținători
ai
familiilor
monoparentale
- 19 persoane prin
stimularea
angajatorilor
pentru încadrarea
absolvenților
de
învățământ,
- 3 persoane prin
stimularea
mobilității
- 1 persoana SLD
- 42 persoane prin
stimularea
angajatorilor
pentru încadrarea
persoanelor sub 25
ani
- 21 absolvenți care
beneficiază
de
prime de inserție
- 3 persoane cu 5
ani până la pensie.

31.12.2019

2.

Creşterea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de informare, orientare şi consiliere
profesională pentru şomeri cu dizabilităţi

Intensificarea asistenţei oferite persoanelor provenite din grupuri vulnerabile în vederea începerii
unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri
Stimularea angajării în muncă a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, inclusiv pentru
4.
încheierea de parteneriate cu ONG-uri
Măsura 3. Stimularea creării de noi locuri de muncă
3.

AJOFM
CONSTANȚA

AJOFM
CONSTANȚA
AJOFM
CONSTANȚA

1.

Întărirea rolului activ al Serviciului Public de Ocupare (SPO) în relaţia cu angajatorii (POCU)

AJOFM
CONSTANȚA

2.

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

AJOFM
CONSTANȚA
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Au fost acordate
servicii gratuite de
mediere pe locurile
de muncă vacante
sau nou create unui
număr
de
10
persoane. În urma
acestor măsuri a
fost ocupată o
persoană.

31.12.2019

Nu a fost cazul

31.12.2019

Nu a fost cazul

31.12.2019

Au fost încheiate
22 protocoale de
colaborare
cu
31.12.2019
primării din județ
și alte instituții și
fundații.
În
data
de
12.04.2019
s-a
desfășurat Bursa
generală a locurilor
de
muncă
în La data ce
municipiul
va fi
Constanța, la care comunicată
au participat 61 de
de către
agenți economici și
ANOFM
la o lună de la
aceasta au fost
încadrate
700
persoane.

3.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi pentru facilitarea încadrării lor pe piaţa muncii

AJOFM
CONSTANȚA

În
data
de
18.10.2019 se va
desfășura
Bursa
locurilor de muncă
pentru absolvenți
în
municipiul
Constanța.

4.

Realizarea unor programe de formare profesională a salariaţilor, care să fie corelate cu
necesităţile pieţei muncii

AJOFM
CONSTANȚA

Nu a fost cazul

5.

6.

Diversificarea serviciilor adaptate la nevoile angajatorilor

AJOFM
CONSTANȚA

Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă

AJOFM
CONSTANȚA

În cadrul AJOFM
Constanța
funcționează
Compartimentul de
economie social
care
atestă
întreprinderile
sociale și certifică
întreprinderile
sociale de inserție
potrivit
Legii
219/2015 privind
economia socială.
Au fost acordate
pentru
149
persoane
prima
prevăzută de art.
72, conform Legii
76/2002.

18.11.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Măsura 4. Ocuparea tinerilor

1.

Acordarea de subvenţii pentru tineri conform Legii 76/2002, modificată şi actualizată

47

AJOFM
CONSTANȚA

Au fost încheiate
convenții
prin
proiectul
ACTIMOB
–
NEETs, pentru 42
tineri încadrați (art.

31.12.2019

80 și art. 85, pentru
categoria
tineri
NEETs din legea
76/2002).
2.

3.

Acordarea de subvenţii pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor conform Legii
72/2007

AJOFM
CONSTANȚA

Implementarea „Garanţiei pentru tineri” 2018 - 2020

AJOFM
CONSTANȚA
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Nu a fost cazul

31.12.2019

Proiectul
INTESPO
contribuie
la
atingerea
obiectivului POCU
de asigurare a
integrării durabile
pe piața forței de
muncă a tinerilor
NEETs, prin faptul
că
odată
identificați
și
înregistrați la SPO,
acești tineri vor
putea
beneficia
ulterior de servicii
care să le faciliteze
integrarea durabilă
pe piața muncii sau
obținerea locurilor
de muncă mai bine
plătite.
Până la sfârșitul
lunii septembrie,
experții
de
implementare
a
proiectului au avut
întâlniri
cu
reprezentanți
ai
instituțiilor de pe
raza
județului

31.12.2019

AJOFM

4.

Dezvoltarea acţiunilor de consiliere şi orientare profesională în şcoli pentru înregistrarea
absolvenţilor acestora în evidenţele agenţiei

AJOFM
CONSTANȚA
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Constanța,
în
special autorități
locale (primării).
În urma măsurilor
active întreprinse și
prevăzute
în
legislație, au fost
înregistrați
349
tineri, din care 57
au fost angajați sau
înscriși la cursuri
de
formare
profesională.
În
urma
protocolului
încheiat
cu
Inspectoratul
Școlar Județean au
fost organizate la
liceele
C.A.
Rosetti,
Virgil
Madgearu,
Ion
Roman
din
Constanța,
și
Liceul Tehnologic
Ioan
Bănescu
Mangalia, întâlniri
cu elevi din clasele
a XII-a. Scopul
acestora a fost de
informare
și
consiliere privind
ocuparea unui loc
de
muncă
pe
perioada vacanței.
Oferta de locuri de
muncă la nivel

31.12.2019

județean și prin
rețeaua EURES.

Au fost profilați un
AJOFM
număr de 347 tineri
5. Profilarea/Autoprofilarea tinerilor, în funcţie de competenţele necesare/ deţinute
CONSTANȚA cu vârsta mai mica
de 25 ani.
Măsura 5. Realizarea de programe de formare profesională a salariaţilor, care să fie corelate cu necesităţile pieţei muncii
1.

2.

Formarea profesională a personalului propriu

Implementare proiecte cu finanţare POCU

31.12.2019

AJOFM
CONSTANȚA

Nu a fost cazul

31.12.2019

AJOFM
CONSTANȚA

Sunt
în
implementare
proiectele
INTESPO,
PROACCES2,
PROACCES
RMPD
ALTERNATIV
2014-2020,
ACTIMOB
–
NEETs, UNIT4 și
UNIT5, în care
agenția
este
partener.

31.12.2019

AJOFM
CONSTANȚA

Au fost încheiate
acorduri la nivel
national cu Agenția
31.12.2019
Națională pentru
Plăți și Inspecție
Socială, Ministerul

Măsura 6. Dialog social și parteneriat

1.

Incheierea de acorduri de parteneriate cu actori relevanţi de pe piaţa muncii
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2.

Dezvoltarea şi adaptarea sistemului informatic pentru a susţine activitatea agenţiei

AJOFM
CONSTANȚA

3.

Creşterea vizibilităţii instituţiei, şi implicit a serviciilor oferite, în rândul beneficiarilor actuali şi
potenţiali

AJOFM
CONSTANȚA

Măsura 7. Campanii de informare, verificare, control
Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al
1. Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia
Europeană
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă. Prevenirea
2. riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și
Sănătate în Muncă

I.T.M.
CONSTANȚA

Acțiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la
comercializarea articolelor pirotehnice

I.T.M.
CONSTANȚA

3.

I.T.M.
CONSTANȚA

4.

Campanie naţională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale
de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății și protecția lucrătorilor
care își desfășoară activitatea la înălțime
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Educației
Naționale.
Actualizarea
și
interogarea
periodică a bazei
de
date
31.12.2019
Chance4NEET –
Registru Electronic
al tinerilor NEET
inactivi.
Numărul de apariții
în presa scrisă,
31.12.2019
radio, TV a fost de
79.
29
controale
realizate și 90
produse verificate.
Acțiunea se va
desfășura în trim
IV.
Acțiunea se va
desfășura în trim
IV.
Urmare a derulării
acțiunilor
de
control desfășurate
în perioada iulieseptembrie 2019,
conform
planificărilor lunare
stabilite la nivelul
ITM
Constanța,
pentru angajatorii
care
desfășoară
activități
în

Trim. I - IV
2019
Trim. III IV 2019
Trim. IV
2019

Trim. I - IV
2019

I.T.M.
CONSTANȚA
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domeniul
construcțiilor, a fost
utilizată metoda de
inspecție
prin
control tematic în
baza unui număr de
5
check-list-uri,
transmise de IM
odată
cu
metodologia
campaniei. Au fost
nominalizați
angajatorii,
controlul
realizându-se
cu
prioritate la noile
obiective, conform
declarațiilor
prealabile
de
începere a lucrărilor
și prin prioritizarea
unităților în funcție
de :
- Numărul
de
subantreprenori
existenți
la
obiectivul anunțat.
- Numărul
de
lucrători existenți la
obiectivele anunțate
- Riscul mărit de
accidentare
la
activitățile
specifice, respectiv
lucrări la înălțime.
Acțiunile de control
au urmărit în mod

I.T.M.
CONSTANȚA
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special realizarea
obiectivelor
propuse:
- Creșterea
gradului
de
conștientizare
a
angajatorilor
în
privința necesității
respectării
cerințelor minime
de securitate și
sănătate în muncă a
lucrătorilor
în
construcții
- Stabilirea
măsurilor care se
impun ca urmare a
nerespectării
de
către angajatori și
lucrători
a
prevederilor actelor
normative
în
domeniul securității
și sănătății în muncă
în scopul prevenirii
producerii
evenimentelor și a
bolilor profesionale
- Centralizarea
datelor
necesare
elaborării
rapoartelor
naționale referitoare
la modul în care se
aplică și respectă
dispozițiile legale în
domeniul securității

și
sănătății
în
muncă.
Urmare a derulării
acțiunilor
de
control, inspectorii
de
muncă
au
verificat un număr
de 34 angajatori, au
dispus 85 măsuri de
I.T.M.
remediere
a
CONSTANȚA neconformităților
constatate,
au
aplicat 15 amenzi
contravenționale în
valoare de 61.000
lei
și
70
avertismente. S-a
dispus sistarea unui
echipament
de
muncă (schelă).
Deficiențele cele mai
des constatate sunt:
- Neacordarea
întregului sortiment
de
echipament
individual
de
protecție,
astfel
cum a fost stabilit
prin
normativul
intern de acordare
- Nepurtarea
echipamentului
individual
de
protecție
- Lipsa sistemelor
de
protecție
54

I.T.M.
CONSTANȚA

I.T.M.
CONSTANȚA

5.

Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi
(1-9 lucrători)

I.T.M.
CONSTANȚA
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colectivă
pentru
lucrul la înălțime
- Nesemnalizarea
zonelor periculoase
din șantier.
În cursul trim. III
2019 s-au demarat
vizitele de inspecție
la
microîntreprinderi
active din județ care
au fost cuprinse în
acțiunea
de
monitorizare. S-a
transmis
către
acestea
Chestionarul
privind respectarea
cerințelor minime
generale
de
securitate
și Trim. I – IV
sănătate în muncă,
2019
chestionar transmis
de către Grupul
central de lucru din
cadrul
Inspecției
Muncii.
Aceste
chestionare,
completate de către
angajatori,
s-au
returnat la ITM
Constanța în termen
de 10 zile de la
comunicare.
Inspectorii
de
muncă vor analiza
răspunsurile

I.T.M.
CONSTANȚA

6.

Campanie naţională “Program educațional privind prevenirea în mediul lucrativ și consilierea
profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial” – Proiect AVE
I.T.M.
CONSTANȚA

7.

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii
susceptibile utilizării frecvente a acesteia

56

I.T.M.
CONSTANȚA

angajatorilor și, în
funcție de rezultatul
analizei, vor stabili
microîntreprinderi
la care vor efectua
vizite de inspecție
inclusiv în luna
noiembrie.
Campania se va
finaliza în trim. IV.
În cursul trim.
III/2019
s-a
transmis de către
Inspecția Muncii
metodologia
privind
desfășurarea
acțiunii,
aceasta
Trim. I – IV
urmând
a
se
2019
continua la nivel
teritorial
în
trimestrele
următoare,
în
colaborare
cu
Inspectoratul
Școlar
Județean
Constanța.
În perioada 01.07.30.09.2019 au fost
efectuate
1.137
controale, au fost
sancționați
127 Trim. I – IV
angajatori,
2019
aplicându-se 154
sancțiuni, din care
104 amenzi în
valoare
de

8.

Campanie privind identificarea modului în care se respectă legislația în domeniul relațiilor de
muncă în transportul rutier

I.T.M.
CONSTANȚA

I.T.M.
CONSTANȚA

9.

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor OG
25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru
modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu
modificările și completările ulterioare
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1.743.000
lei.
Numărul
de
persoane depistate
că
desfășoară
muncă nedeclarată
este de 77.
Cu
ocazia
controalelor
efectuate în trim III,
au fost verificați
angajatori care își
desfășoară
activitatea
în
domeniul
transporturi rutiere
Trim. I – IV
și
s-au
dispus
2019
măsuri
pentru
neconformitățile
constatate. Nu au
fost
aplicate
sancțiuni
contravenționale.
Acțiunea
va
continua și în trim.
IV.
În trim. III s-au
efectuat
57
controale
la
angajatori
care
desfășoară activități
cu cetățeni străini, Trim. I – IV
din care 6 controale
2019
împreună
cu
reprezentanți
ai
Serviciului Imigrări
Constanța. Au fost
depistați
7

I.T.M.
CONSTANȚA

10.

Campanie privind verificarea modului de respectare, de către angajatori, a prevederilor legii
156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată cu
modificările şi completările ulterioare

I.T.M.
CONSTANȚA

11.

Campanie privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modificările şi completările ulterioare

I.T.M.
CONSTANȚA

58

angajatori
care
foloseau
muncă
nedeclarată, fiind
identificate
19
persoane, cetățeni
străini, care nu
aveau
încheiate
contracte
individuale
de
muncă,
motiv
pentru care s-au
aplicat 2 sancțiuni
contravenționale în
sumă de 380.000
lei.
În perioada 01.07. –
30.09.2019 au fost
efectuate
5
controale, ocazie cu
care nu au fost Trim. I – IV
identificate
2019
neconformități.
Acțiunile de control
vor continua și în
trim. IV.
În trim III au fost
efectuate
50
controale
la
angajatori
care
utilizau zilieri, fiind
identificați
2 Trim. I – IV
beneficiari care nu
2019
respectau
prevederile legale,
motiv pentru care sau
aplicat
2
sancțiuni

12.

Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă
și timpul de odihnă

13.

Acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor, cu privire la aplicarea noilor prevederi legale
privind munca nedeclarată

I.T.M.
CONSTANȚA

I.T.M.
CONSTANȚA
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contravenționale,
respectiv o amendă
în sumă de 10.000
lei
și
un
avertisment.
Acțiunile de control
vor continua și în
trim IV.
În perioada 01.07.30.09.2019 au fost
efectuate
837
controale
pentru
verificarea modului
în care se respectă
prevederile legale
Trim. I – IV
privind timpul de
2019
muncă și de odihnă,
ca
urmare
a
acestora au fost
aplicate
34
sancțiuni, din care
17 amenzi în sumă
de 27.000 lei.
În perioada 01.07.30.09.2019
s-au
transmis scrisori de
notificare
în
vederea informării
în scop preventiv,
cu recomandarea de Trim. I – IV
a consulta și de a
2019
respecta
integral
legislația incidentă
în
domeniul
relațiilor de muncă,
la un număr de 126
angajatori
care

desfășoară
activitate
în
domeniul
construcțiilor și al
transporturilor
rutiere de mărfuri.
S-au
desfășurat
campanii la nivel
local, stabilite de
conducerea ITM în
colaborare cu alte
instituții: IJ Poliție,
OJ Jandarmi, IGI,
ISCTR
etc.
Inspectorii
de
muncă au participat
la acțiunile comune
organizate de către
Inspectoratul
Județean de Poliție
–
Serviciul
Imigrări.
Măsura 8. Viață decentă pentru pensionari - Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul cetăţenilor
1.

Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi a imaginii CJP Constanța

2.

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice

CJP Constanța

CJP Constanța
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Sistemul
de
comunicare bazat
pe
mijloace
electronice are o
pondere din ce în ce
mai mare.
Se acordă o atenţie
deosebită
actualizării
informaţiilor
postate pe pagina
web a instituției şi

31.12.2019

31.12.2019

prin
utilizarea
portalului CNPP.

3.

Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de munca şi boli
profesionale

61

CJP Constanța

Au fost soluţionate
7 de solicitări de
informaţii
de
interes public din
partea media.
Au existat 5 cereri
din partea presei
pentru
ca
un
reprezentant
al
instituţiei să ofere
informaţii
pt.
emisiuni televizate
sau radiofonice. A
fost transmis un
comunicat
de
presă.
Presa locala a
reflectat in mod
obiectiv
evenimentele care
au avut legatură cu
activitatea noastră.
Se inregistreaza o
dezvoltare continuă
a acti-vităţii de
prevenire precum şi
eficientizarea
activităţii
de
acordare
a
prestaţiilor.
Eficientizarea
indicatorilor
de
performanţă
privind activitatea

31.12.2019

4.

5.

Eficientizarea modului de comunicare dintre instituţie şi serviciul de expertiză medicală

Eficientizarea colaborării cu alte instituţii din judeţ ca şi cu instituţiile corespondente din alte
state cu care se aplică instrumente juridice sprana-ţionale / internaţionale de securitate socială în
domeniul pensiilor internaţionale
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CJP Constanța

CJP Constanța

referitoare
la
asigurarea pentru
accidente de muncă
şi boli profesionale.
Eficientizarea
activităţii privind
acordarea
prestaţiilor lucrătorilor
migranţi
în
domeniul
asigurării la accidente
de muncă şi boli
profesionale.
Aplicarea
cu
rigurozitate
a
criteriilor medicale
pentru
stabilirea
gradului
de
invaliditate.
Stricteţe absolută în
respectarea
criteriilor medicale
de încadrare în grad
de invaliditate.
Institutia desfăşoară
o strânsă colaborare
cu alte instituţii
publice şi societăti
comerciale de pe
raza
judeţului
Constanţa şi nu
numai.
Se
realizează
corespondenţă cu
instituţii din alte
state.
Se
fac

31.12.2019

31.12.2019

periodic
suprapuneri
ale
bazelor în vederea
verificărilor
si
actualizărilor la zi.
Măsura 9. Pregătirea implementării noii legislaţii în domeniul pensiilor publice
1.

Informarea beneficiarilor referitor la modificările care vor surveni şi calendarul acestora

CJP Constanța

2

Asigurarea implementării dispoziţiilor noii legi care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în
Monitorul Oficial

CJP Constanța

Măsura 10. Simplificare operațională
1 Realizarea unei evidenţe unice a tuturor drepturilor băneşti care se achită unui beneficiar
CJP Constanța
2. Informatizarea evidenţei litigiilor CNPP şi CJP Constanţa
CJP Constanța
Măsura 11. Implementarea si imbunatatirea cadrului legal și procedural
Propuneri de modificare a legislaţiei specifice privind sistemul unitar de pensii publice, cu
1.
CJP Constanța
modificările şi completările ulterioare
Implementarea in domeniul propriu de competenţă a regulamentelor europene de coordonare a
2. sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 şi a acordurilor
CJP Constanța
bilaterale de securitate sociala la nivelul Casei Judeţene de Pensii Constanţa
Dezvoltarea cadrului legislativ pentru domeniul propriu de competenţă conform modificărilor
introduse prin Legea nr. 198/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative in
3.
CJP Constanța
domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi prin Legea nr. 177/2018 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
4. Elaborarea Statutului medicului expert în domeniul asigurărilor sociale
CJP Constanța
Măsura 12. Prevenirea riscurilor si cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire si plata a pensiilor

1.

Asigurarea confidenţialităţii datelor personale ale pensionarilor cu ocazia stabilirii drepturilor şi a
transmiterii documentelor de plată
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CJP Constanța

În derulare

În derulare

Începând cu
iulie 2019
parțial.
După
septembrie
2021.

În derulare
În derulare

31.12.2019
31.12.2019

În derulare

31.12.2019

În derulare

31.12.2019

În derulare

31.12.2019

În derulare

31.12.2019

Se
analizează
permanent
posibilităţile
de
securizare
a
documentelor de
plată și a activităţii
de transmitere a
acestora.

31.12.2019

Se fac periodic
suprapuneri
ale
bazelor de date
proprii, precum şi
cu
cele
ale
autorităţilor
competente pentru
evidenţa populaţiei
Monitorizarea cauzelor de incompatibilitate precum şi a cazurilor de posibile neconcordanţe
2.
CJP Constanța în
vederea 31.12.2019
identificate la plata în sitem centralizat a drepturilor de asigurări sociale
identificării
posibilelor
incompatibilităţi, a
plăţilor
posibil
eronate şi a plăţilor
posibil
efectuate
ulterior decesului
titularilor.
Măsura 13. Gestionarea eficienta a resurselor alocate sistemului public de pensii si sistemului de asigurare la accidente de munca si boli profesionale
Numărul
beneficiarilor care
Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări
optează pentru plata
1. sociale. Popularizarea şi incurajarea pensionarilor de a opta pentru modalitatea de plată a
CJP Constanța
31.12.2019
drepturilor
în
drepturilor prin intermediul conturilor bancare
conturi curente este
în continuă creştere
Reducerea
cheltuielilor este un
obiectiv major în
instituţie,
aplicându-se
un
2. Menţinerea cheltuielilor de funcţionare la nivelul anului 2018
CJP Constanța control strict asupra 31.12.2019
întregii
activităţi
instituţionale ca şi a
consumurilor
realizate în fiecare
compartiment.
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Asigurarea
resurselor necesare
funcţionării
Dimensionarea necesarului lunar de fonduri solicitat la CNPP pentru plata tuturor prestaţiilor
sistemului public de
3. suportate din BASS si BS. Evaluarea permanentă a soldului în vederea disponibilizării/ CJP Constanța pensii
şi
a 31.12.2019
suplimentării fondurilor
sistemului
de
asigurare
pentru
accidente de muncă
şi boli profesionale.
Se transmit periodic
informaţii
reprezentanţilor
mass-media
în
vederea aducerii la
cunostinţa
4. Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de asigurare
CJP Constanța publicului
a 31.12.2019
posibilităţilor
de
asigurare
în
sistemul public de
pensii pe baza de
contract
de
asigurare.
Măsura 14: 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
Acordarea
de
informaţii
zilnic
Asigurarea accesului la resurse şi drepturi a familiilor/persoanelor singure aflate în situaţii de risc,
(ghiseu,telefon eAJPIS
1. prelucrarea documentelor aferente stabilirii drepturilor la beneficii sociale, respectiv plata acestora
mail, fax). Serviciul 31.12.2019
CONSTANȚA
pe tipuri de beneficii sociale.
beneficii sociale a
implementat
integral.
Serviciul beneficii
AJPIS
sociale
a
2. Introducerea şi prelucrarea solicitărilor de beneficii sociale, in aplicaţia informatică SAFIR
31.12.2019
CONSTANȚA implementat
integral.
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Serviciul beneficii
AJPIS
sociale
a
3.
CONSTANȚA implementat
integral.
În trim. III 2019 au
fost primite și
completate
în
partea B, un număr
de 289 formulare
Aplicarea Regulamentului nr.1408/71 privind gestionarea regimurilor de securitate socială a
AJPIS
4.
europene
E401,
lucrătorilor care se deplasează în ţările UE
CONSTANȚA
E411, F002, E001
și un număr de 85
formulare europene
E411 completate în
partea A.
Măsura 15: Promovarea unor mecanisme de sprijin a părinților și de asigurare a unui echilibru între viața de familie și cea profesională
În trim. III 2019 sau acordat aceste
Asigurarea consilierii și accesului la concediul de acomodare a persoanelor care au încredințați
AJPIS
1.
drepturi pentru un
copii spre adopție
CONSTANȚA
număr
de
12
beneficiari.
Măsura 16: Servicii sociale de calitate - reducerea erorii, fraudei si coruptiei din domeniul asistentei sociale
Au fost evaluate în
Campanii tematice privind acordarea beneficiilor de asistență socială/serviciilor sociale:
vederea licențierii
definitive 2 servicii
- Verificarea respectării standardelor minime de calitate generale și specifice, a condițiilor de
sociale din care una
licențiere a furnizorilor de servicii sociale, cât și încadrarea acestora în clase de calitate.
a primit licență
AJPIS
definitivă,
iar
CONSTANȚA pentru cea de-a
1.
doua s-au dispus
măsuri
de
remediere.
Asigurarea unui nivel de trai minimal şi al echilibrului socio-economic al persoanelor cu
dizabilităţi şi al familiilor aparţinătoare, prin plata beneficiilor de asistenţă socială reglementate
conform legislaţiei în vigoare

Au fost aplicate 3
sancțiuni
contravenționale cu
66

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Trim. III
2019

- Trim. III - o campanie tematică “Verificarea respectării drepturilor copiilor pentru care s-a stabilit
o măsură de protecție specială, la hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, material cultural-sportive,
materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, precum și sume de bani pentru
nevoi personale”, conform prevederilor art. 129 din Legea 272/2004 R privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, ăn cadrul căreia au fost verificate 20 servicii sociale din cadrul a
9 furnizori de servicii sociale, din care unul este public, respectiv D.G.A.S.P.C. Constanța și 8 sunt
privați.

amendă în cuantum
de 500 lei fiecare.

TRIM III
2019

Au fost verificate
cele 10 primării
stabilite
în
eșantionul transmis
de ANPIS, nci una
neîntrunind
elementele
necesare
privind
accesul la mediul
fizic, conform Legii
448/2006.

- Campania “Verificarea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu
accesibilizat de către primării, săli de spectacole, muzee, biblioteci, săli de sport, complexe comerciale”.

AJPIS
CONSTANȚA

1 serviciu social
monitorizat.
Au fost soluționate
10 petiții.

- Monitorizarea serviciilor sociale

În trim III au fost
înregistrate
4
solicitări,
s-au
efectuat 4 anchete
sociale și s-au
acordat 2 ajutoare
de urgență în baza L
416/2001.

- Soluționarea petițiilor adresate/redirecționate către AJPIS

- Verificarea realității și legalității acordării ajutoarelor de urgență

Au fost acordate 20
ajutoare de urgență,
din care 16 ajutoare
pentru beneficiari
din Deleni și 4
67

31.12.2019

- În baza HG 365/2019 au fost realizate misiuni de verificare în teren în localitățile Hârșova și

pentru beneficiari
din Hârșova.

Deleni.
2.

Monitorizarea modului de îndeplinire a condițiilor de acces neîngradit al persoanelor cu
handicap conform art. 62 din Legea nr.448/2006 si NP 051/2012 în clădirile de utilitate publică

AJPIS
CONSTANȚA

10 entități verificate

31.12.2019

Au fost autorizați
18 furnizori de
La
AJPIS
formare
3. Autorizarea furnizorilor de formare profesională
solicitarea
CONSTANȚA profesională și 14
furnizorilor
consiliați în vederea
autorizării.
4
societăți
comerciale
La
AJPIS
consiliate
în
4. Autorizarea agenților de muncă temporară
solicitarea
CONSTANȚA vederea autorizării
societăților
ca agent de muncă
temporară.
Măsura 17: Incluziune Socială și reducerea sărăciei - Combaterea sărăciei, promovarea incluziunii și protecției sociale, precum și a egalității de șanse
prin identificare, evaluare și intervenție pentru cazurile de risc social
Din
evidențele
transmise
de
primării
și
AJPIS
centralizate rezultă
CONSTANȚA că
au
fost
monitorizate: 1.679
persoane
marginalizate, 965
Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a aplicării prevederilor Legii nr. 116/
31.12.2019
familii
1. 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Implementarea Planului Judeţean
marginalizate, 594
de Incluziune Socială
persoane și 387
familii beneficiare
de
măsuri
de
prevenire
și
combatere
a
marginalizării
AJPIS
sociale,
sumele
CONSTANȚA necesare realizării
68

acestor măsuri –
51.889,47 lei iar
sumele cheltuite în
acest
scop49.124,47 lei.
Beneficii
sociale
acordate fără nici o
discriminare.

2.

Egalitatea de şanse:
-acordarea fără nici o discriminare a beneficiilor de asistenţă socială
-acordarea beneficiilor sociale pentru persoanele infectate cu virusul HIV şi pentru persoanele cu
dizabilităţi

AJPIS
CONSTANȚA

3.

Promovarea „incluziunii active” a grupurilor vulnerabile

AJPIS
CONSTANȚA

Măsura 18: Stimularea investițiilor publice și private într-un sistem integrat de asistență socială performant
Aplicarea prevederilor Legii nr. 292/2011 si HG nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de
acordare a sumelor din Bugetul de stat, prin Bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru Centrele de zi și
AJPIS
1.
rezidențiale și pentru protecția persoanelor în vârstă, cu handicap, fără locuință și fără venituri, CONSTANȚA
precum și a altor persoane aflate în situație de risc social și care au nevoie permanent sau temporar
de protecție

CAPITOLUL: POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
69

Acordarea
beneficiilor sociale
pentru persoanele
infectate HIV și
pentru persoanele
cu dizabilități.
Nu a fost cazul.
Raportarile
pe
incluziune sociala
se fac semestrial.

Nu a fost cazul

31.12.2019

31.12.2019

Conform
situațiilor de
lucrări

Nr.
Instituţie
Stadiul îndeplinirii Termen de
Măsuri / Acţiuni
crt.
implicată
în trimestrul III
finalizare
Măsura 1: Creșterea participării la educație de calitate, de la nivelul preșcolar până la absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe
piata muncii sau tranziția către învățământul universitar
S-a
verificat
respectarea
Încurajarea şcolilor în dezvoltarea CDŞ/CDL cu respectarea normativelor în vigoare şi corelarea
1.
metodologiilor
31.12.2019
acestora cu strategiile locale de dezvoltare şi cu cerinţele sociale.
referitoare
la
ofertele CDȘ/CDL
Consilierea pentru
realizarea
rapoartelor
de
autoevaluare
conform
standardelor
Implementarea politicilor privind promovarea conceptului de calitate în educaţie prin sprijinirea şi
2.
Inspectoratul
ARACIP,
31.12.2019
consilierea unităţilor şcolare.
Şcolar Judeţean Monitorizarea
Constanţa
Comisiilor
de
Evaluare
şi
Asigurarea Calităţii
din cadrul unităţilor
de învăţământ.
Au fost parcurse
următoarele etape
de mobilităţi:
-organizarea
concursului
de
ocupare
a
Recrutarea, selecţia şi încadrarea personalului de îndrumare şi control, de conducere, didactic,
posturilor/
Conform
3.
didactic auxiliar şi nedidactic al unităţilor şcolare conform metodologiilor în vigoare.
catedrelor vacante/ calendarului
rezervate pentru cei
815
candidaţii
înscrişi în cele 3
centre de examen
de
la
nivelul
judeţului
70

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

4.

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.
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organizarea
şedinţelor publice
de repartizare a
candidaţilor
conform
calendarului.
Organizarea
interviului pentru
ocuparea funcțiilor
vacante de director
și
de
director
adjunct din unitățile
de învățământ de
stat din județul
Constanța
(15
posturi vacante de
director și 10 de
posturi vacante de
director adjunct) –
august 2019
În perioada iulieaugust s-a realizat
evaluarea activităţii
manageriale
a
directorilor
unităţilor
de
învăţământ
preuniversitar din
judeţul Constanţa.
Din cei 263 de
directori și directori
adjuncți evaluaţi,
261 au obţinut
calificativul
„Foarte bine”, 1 a
obţinut calificativul
„Bine” și 1 a

Ianuarie
2019
AugustSeptembrie
2019

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

5.

Monitorizarea nivelului de atingere a standardelor educaţionale de către elevi prin desfăşurarea
evaluărilor specifice/naţionale.
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obținut calificativul
„Satisfăcător”
pentru activitatea
managerială
desfăşurată în anul
şcolar 2018 – 2019.
Dintre aceștia, au
fost evaluați 7
directori
cu
calificative parțiale,
din care 6 cu
„Foarte bine” și 1
cu „Satisfăcător”.
Parcurgerea
etapelor specifice
cuprinse
în
calendarul
admiterii
absolvenţilor clasei
a
VIII-a
în
învăţământul liceal
și profesional.
Desfăşurarea
examenului pentru
obţinerea
Conform
atestatului
de calendarului
competenţe
profesionale
de
către
absolvenţii
ciclului superior al
liceului.
Organizarea
examenului
național
de
Bacalaureat 2019 –
sesiunea iunie-iulie
în 14 centre de

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

6.
7.
8.
9.

10.

Monitorizarea frecvenţei elevilor în învăţământul obligatoriu şi iniţierea de programe specifice
având ca obiective diminuarea abandonului şcolar, a absenteismului şi a problemelor sociale.
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.
Organizarea de vizite ale elevilor și studenților, lecții deschise, prezentări ale activităților
desfășurate în cadrul CMR Dobrogea, la stațiile meteorologice și la serviciul Regional de
Prognoză a Vremii, în programul ”Școala Altfel” sau practica studenților

CMR Dobrogea
Școli, licee,
instituții de
învățământ
superior

examen și 3 centre
zonale de evaluare
la nivelul judeţului.
Organizarea
examenului
național
de
Bacalaureat 2019 –
sesiunea august septembrie în 5
centre de examen la
nivelul judeţului.
Activitățile
s-au
desfășurat conform
programului
și
planificării,
în
lunile aprilie și mai.

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

31.12.2019

Măsura 2: Cetățeni activi pe piața muncii

1.

Corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii, armonizarea curriculum-ului oficial cu
nevoile şi aşteptările beneficiarilor.

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Fundamentarea corectă a planului de şcolarizare şi promovarea ofertelor educaţionale
diversificate ale unităţilor de învăţământ prin intermediul „Târgului ofertelor educaţionale”.
Măsura 3: Programe de antreprenoriat
2.

1.

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

Monitorizarea
realizării planului
de școlarizare și a
înscrierii elevilor în
învățământul
profesional
și
tehnic, inclusiv în
învățământul dual.

Februarie
2019

-

Aprilie –
Mai 2019

-”.

31.12.2019

Măsura 4: Excelență în educație. Cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi excelenţă

1.

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

2.

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

Inspecoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Participarea
loturilor olimpice
constănţene
la
Etapele Naţionale și
Conform
Internaționale ale
calendarului
Olimpiadelor
pe
discipline unde au
obţinut numeroase
premii şi menţiuni.
Popularizarea
rezultatelor
31.12.2019
obţinute de elevi în
mass-media.

Măsura 5: Acces egal la învățământ de calitate și incluziv la nivel preunivesitar

1.

Promovarea în şcoli a unor proiecte/programe educaţionale pentru diminuarea fenomenului de
discriminare/segregare şi asigurarea condiţiilor de incluziune.
nspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

2.

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

3.

Susţinerea socială a elevilor pentru frecventarea şcolii prin aplicarea programelor
guvernamentale.
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Au fost parcurse
etapele repartizării
la licee a copiilor de
etnie rromă pe
locurile
alocate
pentru
judeţul
Constanţa.
Demararea
activităţilor
pregătitoare pentru
susţinerea
programului
„A
doua şansă” în anul
şcolar 2019 – 2020.
Au
fost
implementate
următoarele

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

programe derulate
la nivel naţional:
 Bani de liceu”382 beneficiari
 „Bursa
profesională”
–
1912 beneficiari
pentru anul şcolar
2018-2019, în
medie.
Unitățile
de
învățământ au fost
îndrumate
în
vederea
aplicării
prevederilor
OMECTS
5576/2011
modificat
prin
OMECTS
3470/2012.

Măsura 6: Învățarea pe tot parcursul vieții. Profesori motivați și bine pregătiți

1.

Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de formare care să
răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi conştientizării
individualizate a nevoilor de evoluţie în cariera didactică.
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Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

Completarea
dosarelor
candidaților înscriși
pentru
obținerea
gradului didactic II
sesiunea 2019 și a
Conform
gradului didactic I
calendarului
seria 2020-2022, și
transmiterea
acestora
către
centrele
de
perfecționare
solicitate.

Elaborarea
şi
popularizarea
procedurilor
specifice privind
Popularizarea informaţiilor specifice, înscrierea, planificarea şi monitorizarea inspecţiilor pentru
Conform
2.
înscrierea
şi
susţinerea gradelor didactice, în vederea asigurării evoluţiei în carieră.
calendarului
susţinerea
definitivării
în
învăţământ şi a
gradelor didactice.
3.
Organizarea Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ.
Iulie 2019
Inspectoratul
Derularea
Şcolar Judeţean interviurilor
de
Constanţa
selecție a cadrelor
didactice
pentru
Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului de metodişti ai Inspectoratului Şcolar şi a
Octombrie
4.
constituirea
mentorilor pentru practica pedagogică a studenţilor.
2019
corpului
de
metodiști ai IȘJ
procedurilor
în
vigoare.
Măsura 7: Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie prin proiecte şi programe educaţionale, în scopul eficientizării folosirii
resurselor şi creşterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale
Sprijinirea şcolilor în elaborarea proiectelor pentru obţinerea granturilor / pentru atragerea de
Consilierea, vizarea
Conform
1.
finanţări suplimentare.
şi
depunerea calendarului
aplicaţiilor
la
Consilierea unităţilor şcolare în vederea îmbunătăţirii legăturilor acestora cu reprezentanţii
2.
31.12.2019
termenele stabilite
comunităţii şi ai autorităţilor locale pentru folosirea optimă a resurselor educaţionale.
în
cadrul
proiectelor
cu
finanţare
Inspectoratul
europeană.
Şcolar Judeţean Realizarea
Constanţa
rapoartelor
Derularea proiectelor de parteneriat internaţional, de toate tipurile şi de parteneriat bilateral la
Conform
3.
specifice privind calendarului
nivelul judeţului, la nivel regional şi naţional.
proiectele derulate
sau aflate în curs de
derulare.
Consilierea
unităților școlare în
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vederea scrierii și
depunerii
proiectelor
Erasmus+.
Măsura 8: Infrastucură modernă, mijloace didatice adecvate, care utilizează tehnologiile informării și comunicării

1.

Asigurarea mijloacelor didactice şi modernizarea procesului de predare-învăţare cu ajutorul
tehnologiilor informaţiilor şi comunicării.

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Constanţa

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.
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Sprijinirea
unităţilor şcolare în
realizarea
demersurilor
Conform
privind asigurarea
calendarului
mijloacelor
didactice
şi
a
dotărilor
corespunzătoare.
Monitorizarea
lucrărilor
de
reparaţii curente în
unităţile
şcolare
Consilierea școlilor
în vederea obținerii
autorizațiilor.
La clasele I – VI și
VIII – XII s-au
repartizat
August
manualele 100%, în
2019
funcție
de
comenzile
unităților școlare.
Manualele
noi
pentru clasele VI –
VII
au
fost
repartizate în școli
în
funcție
de
transmiterea lor de
către edituri.

CAPITOLUL: POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII
Nr.
crt.

Institutii
implicate

Masuri / Actiuni

Stadiul
îndeplinirii în
trimestrui III

Termen de
finalizare

Masura 1: Infrastructura in sanatate
1.

2.

3.

Continuarea demersurilor privind constructia Spitalului Regional care va deservi Regiunea Sud Est pe terenul existent din mun.Constanța str. Varful cu Dor nr.1

Reabilitarea /modernizarea/extinderea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei”
Constanța precum si dotarea cu echipamente de imagistica moderne (CT si RMN), precum si
crearea infrastructurii si dotarea cu aparatura de radioteraie

Reabilitarea /modernizarea /dotarea ambulatoriilor de specialitate din Spitalului Mun.Medgidia si
Spitalul Harsova
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Ministerul
Sanatatii
DSPJ Constanța
DSPJ Constanța
Consiliul Judetean
Constanța
Spitalul Clinic
Judetean de
Urgenta
„Sf.Apostol
Andrei”Constanța

DSPJ Constanța
Consiliul Judetean
Constanța
Autoritatea Locala
Medgidia,
Cernavoda,
Harsova
Spitalul Medgidia

Actiuni in curs de
desfasurare

31.12.2019

RMN montat si
in functiune;
CT nerealizat.
15.07.2019

Sp.Orasenesc
Harsova
Corelarea datelor
din
sectiunea
activitatii
previzionate cu
luna de referinta
pentru semnarea
contractului de
finantare ;
Sp.Mun.Medgid
ia -Reabilitare
Ambulatoriu
integrat
–
finalizat
Reabilitare
si
cresterea
eficientei
energetica
(proiect tehnic

31.12.2019

4.

5.

Evaluarea sistemului de urgenta la nivel judetean
- Realizarea de investitii in cadrul unitatilor sanitare care au in structura UPU/CPU
- Realizarea de investitii in sectia ginecologie I a SCJU Cta

Dezvoltarea capacitatii de raspuns pentru Serviciile de Ambulanta si SMURD prin Programul
National de Dotare cu Ambulante
Inlocuirea treptata a parcului actual de ambulante – Dotarea cu 16 ambulante noi a parcului
SAJ Cta

DSPJ Constanța
/unitati sanitare :
SCJU ‚Sf.Apostol
Andrei”CTA;
Spitalul
Mun.Medgidia;
Mangalia;
Cernavoda

finalizat,
inceperea
lucrarilor
de
executie)
Realizarea
de
investitii in sectia
ginecologie
I
SCJU Cta –
Investitie in faza
de licitatie

20.12.2019

A
fost
achizitionat
o
ambulanta tip B4x2 in cadrul
proiect
POR
2014-2020
„
Imbunatatirea
capacitatii
de
interventie
la
urgentele
medicaleRegiunea SudEst

31.12.2019

DSPJ Constanța

Realizat conform
activitatilor din
trim. III 2019

31.12.2019

DSPJ Constanța

Realizat in trim.
III 2019 conform 31.12.2019
Calendarului

DSPJ Constanța
UPU-SMURD
SCJU Constanța
Serviciul Judetean
de Ambulanta
Constanța

Masura 2: Creșterea capacitatii de screening pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra sanatatii publice

1.

Colaborarea cu Unitatea Regionala de Management in vederea desfasurarii activitatilor in cadrul
Subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin
efectuat prin retelele de screening ale unitatilor sanitare cu paturi din judetul Constanța validate
de Unitatea Regionala de Management Sud-Est

Masura 3 : Programele nationale de sănătate
I.
Programele nationale privind bolile transmisibile
1.

Realizarea imunizarilor conform Calendarului national de vaccinare
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national
vaccinare
2.
3.
4.
5.
6.

Supravegherea principalelor boli infectioase in vederea identificarii precoce a pericolului aparitiei
unor epidemii si instituirea masurilor adecvate de control
Controlul infectiilor cu transmitere sexuala (ITS)
Supravegherea si controlul infectiilor asociate actului medical in unitatile sanitare
Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA
Supravegherea si controlul TUBERCULOZEI
II.
Programele nationale privind bolile netransmisibile

1.

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

2.

Monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala la radiatii si supravegherea
starii de sanatate a populatiei din jurul obiectivelor nucleare majore

3.

Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentar si de nutritie

DSPJ Constanța

DSPJ Constanța

4.

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

5.

Prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali

6.

Asigurarea implementării, coordonării, evaluarii si monitorizării, la nivel judetean, a programelor
naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile
III.

1.

de

Realizat conform 31.12.2019
activitatilor
derulate in trim.
III 2019

Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III
Realizat conform
activitatilor din
trim. III

31.12.2019

Programul national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate

Desfasurarea de campanii de informare, educare, comunicare (nationale, prioritati locale, PAJ alimentatie sanatatoasa si activitate fizica -, grupuri vulnerabile)
80

DSPJ Constanța

31.12.2019

2.

Elaborarea rapoartelor anuale privind starea de sănătate a populatiei
IV.

DSPJ Constanța

Realizat conform
activitatilor din
trim. III

31.12.2019

Programul national de sănătate a femeii si copilului

1.

Ameliorarea starii de nutritie la copiii 0-12 luni prin administare de lapte praf

2.

Cresterea accesului si calitatii serviciilor specifice de sanatate a reproducerii pentru prevenirea
sarcinilor nedorite, morbiditatii si mortalitatii materne;

3.

Diagnosticul precoce, preventie primara si secundara, monitorizarea unor afectiuni cronice ale
copilului( astmul bronsic, afectiuni generatoare de malabsortie, malnutritie si diareee cronica,
mucoviscidoza, imunodeficientele primare tumorale, hepatita cronica);

4.

Cresterea accesului, calitatii si eficientei serviciilor medicale specifice pentru gravida, nou nascut si
copil (depistarea retinopatiei, profilaxia si diagnosticul pre si post natal al malformatiilor si/sau
afectiuni genetice)

5.

Screening neonatal si testarea la nastere a nou nascutilor pentru afectiuni cu potential invalidant si
posibilitati de preventie a handicapului – fenilcetonurie si hipotiroidism congenital ;

6.

Prevenirea sindromului de izoimunizare RH

7.

Prevenirea bolilor genetice prin diagnostic pre si post natal

8.

Prevenirea malnutritiei la copiii cu greutate mica la nastere
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Realizat conform
activitatilor din
trim. III 2019
Nerealizat

DSPJ Constanța

Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Astm bronsic si
hepatita cronica nerealizat
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019
Realizat conform
activitatilor
derulate in trim.
III 2019

31.12.2019

31.12.2019

Masura 4: Dezvoltarea asistentei medicale in cabinetele medicale scolare si asigurarea asistentei medicale comunitare in randul comunitatilor la risc
Realizat conform
Monitorizarea si evaluarea activitatii asistentei medicale comunitare si a mediatorilor sanitari
1.
activitatilor din
comunitari;
trim. III 2019
DSPJ Constanța
Realizat conform
Colaborare periodica cu medicii scolari Constanța si medicii de familie ce au atributii in medicina
31.12.2019
2.
activitatilor din
scolara
trim. III 2019
Crearea parteneriatelor interinstitutionale la diferite niveluri, a strategiilor si a protocoalelor
3.
Nerealizat
comune pentru serviciile de asistenta comunitara la risc
Masura 5: Controlul suplimentelor alimentare
Ministerul
Sanatatii/Inspectia
Controale tematice prevazute in Planul National de control 2019
Realizat conform
Sanitara de Stat /
- Actiune tematica privind controlul suplimentelor alimentare, inclusiv al etichetarii privind
1.
DSPJ
activitatilor din 31.12 2019
mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe acestea si prelevare probe
Constanța/Serviciul trim. III 2019
- 1 proba/judet pentru metale grele din suplimente alimentare
de Control in
Sanatate Publica
Masura 6: Resursa umana de specialitate. Acoperirea deficitului de personal medical in unitatile sanitare publice din judetul Constanța – formarea
unui numar adecvat de categorii de personal cu preponderenta pentru acele specialitati care inregistreaza deficit

1.

Acoperirea deficitului de personal medical (medici si asistenti medicali) in unitatile sanitare
publice din judet, in specialitatile deficitare, in special : neonatologie, pediatrie, ATI,
epidemiologie,etc.
- Continuarea procedurii de ocuparea a posturilor- concurs trimestrial pentru 2 medici
neonatologici si 2 medici ATI la Sp.Mun.Medgidia
- Concurs medici ATI si pediatrie Spital Mun.Mangalia

Ministerul
Sanatatii/DSPJ
Constanța/Manager
i unitati sanitare

Sp.Mun.
Mangalia
–
angajat 1 medic
ATI Sp. Mun.
Medgidia medici
angajati( 1 medic
laborator,
1
medic ORL) si 2
as.medicali.

31.12.2019

Măsura 7: Acces echitabil la serviciile medicale, optimizarea serviciilor de sănătate cu accent pe serviciile și intervențiile cu caracter preventiv
Realizat și în curs
de
realizare
Casa de Asigurări conform HG nr.
Incheierea și monitorizarea derulării contractelor de furnizare a serviciilor cu furnizori de servicii
1.
de Sănătate
140/2018 pentru 31.12.2019
medicale pe domenii de asistenţă, cu respectarea prevederilor legale.
Constanța
aprobarea
pachetelor
de
servicii şi a
82

Casa de Asigurări
de Sănătate
Constanța

2.

Depunerea de eforturi mai ample şi susţinute pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor
furnizare, cu accent pe asigurat şi comunitate. Calitate la nivelul structurilor, proceselor şi în
rezultatele serviciilor de sănătate şi implicit calitate a managementului.
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Contractuluicadru
care
reglementează
condiţiile
acordării
asistenţei
medicale,
a
medicamentelor
şi
a
dispozitivelor
medicale
în
cadrul sistemului
de
asigurări
sociale
de
sănătate pentru
anii 2018-2019
Realizat și în curs
de
realizare
conform HG nr.
140/2018 pentru
aprobarea
pachetelor
de
servicii şi a
Contractuluicadru
care
reglementează
condiţiile
acordării
asistenţei
medicale,
a
medicamentelor
şi
a
dispozitivelor
medicale
în
cadrul sistemului
de
asigurări
sociale
de

31.12.2019

Casa de Asigurări
de Sănătate
Constanța

3.

Respectarea principiului transparenţei decizionale prin afițarea pe site-ul institutiei
www.cnas/casct.ro a
informatiilor privind:
- Numărul și valoarea contractelor/actelor adiționale încheiate de CAS Constanța cu furnizorii de
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum și deconturile lunare efectuate;
- Valoarea bugetelor CAS Constanța aprobate de catre CNAS;
- Soluţionarea în termenele legale a solicitărilor de informaţii de interes public adresate de
asiguraţi sau alte persoane implicate
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sănătate pentru
anii 2018-2019
Realizat și în curs
de
realizare
conform
Ordinului
MS/CNAS
nr.
397/836/2018
privind
aprobarea
Normelor
metodologice de
aplicare în anul
2018 a Hotărârii
Guvernului nr.
140/2018 pentru
aprobarea
pachetelor
de
servicii şi a
Contractuluicadru
care
reglementează
condiţiile
acordării
asistenţei
medicale,
a
medicamentelor
şi
a
dispozitivelor
medicale
în
cadrul sistemului
de
asigurări
sociale
de
sănătate pentru
anii 2018-2019,
care
prevede
postarea pe site-

31.12.2019

4.

Creşterea gradului de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile asiguraţilor în sistemul de
asigurări sociale de sănătate prin campanii publice.

5.

Monitorizarea și Controlul derulării contractelor de către furnizorii de servicii medicale aflați in
relații contractuale cu CAS.

6.

Urmărirea realizării indicatorilor de management asumați prin contractul de management,
cuantificarea şi raportarea periodică a gradului de realizare a acestora către CNAS.

7.

Informarea corectă şi complexă a asiguraţilor, angajatorilor, furnizorilor de servicii medicale cu
privire la noutăţile şi problemele din domeniul asigurărilor de sănătate.
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Casa de Asigurări
de Sănătate
Constanța

ul instituției a
modificărilor și
noutăților
apărute
Realizat
prin
afișarea pe site-ul
instituției
a
capitolului din
Legea 95/2006
privind reforma
în
domeniul
sănătății r1, care
prevede
drepturile
și
obligațiile
asiguraților, și în
curs de realizare
prin
toate
mijloacele
de
informare
adecvate
Realizat și în curs
de
realizare
conform Planului
de
control
aprobat pe anul
2019
Realizat
Realizat și în curs
de realizare prin
toate mijloacele
de comunicare
adecvate,
personalul CAS
responsabil cu
informarea
a

30.06.2019
31.12.2019

31.12.2019

Trimestrial

31.12.2019

Casa de Asigurări
de Sănătate
Constanța

8.

9.

Monitorizarea sistemului de prescriere electronică a medicamentelor prin:
- Organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizorii de medicamente pentru informarea
acestora
cu privire la utilizarea soluțiilor informatice;
- Monitorizarea respectării de către furnizori a obligației de raportare electronică a prescriptiilor
medicale prescrise offline;

Utilizarea eficientă, dezvoltarea și actualizarea permanentă a componentelor SIUI prin măsuri de
implementare locală a modificărilor aduse sistemului informatic, sesizarea și remedierea
eventualelor disfuncționalități atât din punct de vedere tehnic cât și legislativ.
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furnizat
către
populaţie mesaje
clare şi specifice
în
ceea
ce
privește
asigurările
de
sănătate,
urmărind
informarea
acesteia,
creșterea
gradului
de
încredere
în
sistemul
asigurărilor
sociale
de
sănătate, precum
și crearea unei
imagini pozitive
a instituției
Realizat și în curs
de realizare
31.12.2019

Realizat și în curs
de
realizare
conform HG nr.
140/2018 pentru
aprobarea
pachetelor
de
servicii şi a
Contractuluicadru
care
reglementează
condiţiile

31.12.2019

Casa de Asigurări
de Sănătate
Constanța

10.

Organizarea unor întalniri periodice cu furnizorii de servicii medicale pentru informarea acestora
cu privire la dezvoltarea și implementarea aplicațiilor din PIAS si acordarea asistentei tehnice de
specialitate.

11.

Implementarea standardelor de management în activitatea CAS şi urmărirea realizării acestora.
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acordării
asistenţei
medicale,
a
medicamentelor
şi
a
dispozitivelor
medicale
în
cadrul sistemului
de
asigurări
sociale
de
sănătate pentru
anii 2018-2019
Realizat și în curs
de
realizare
conform HG nr.
140/2018
Realizat și în curs
de
realizare
conform
Ordinului
MS/CNAS
nr.
397/836/2018

31.12.2019

31.12.2019

CAPITOLUL: POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ
Stadiul
Termen de
Măsuri / Acţiuni
îndeplinirii în
finalizare
trimestrul III
Măsura 1. Acordarea la timp a subvențiilor în agricultură prin aplicarea eficientă a schemelor de finanţare a agriculturii pentru absorbţia fondurilor europene şi
naţionale alocate în vederea sprijinirii producătorilor agricoli
Efectuare
Autorizare plăţi
plăţi:
Campania 2018:
30.06.2019
3.365.457,34 lei
Autorizare plăţi
Campania 2016:
Efectuare
1.849.746,22 lei
Efectuarea
control pe
Aplicarea la nivelul județului a schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
APIA - Centrul
controlului
pe
teren:
1.
complementare care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020.
Judeţean Constanţa teren:
31.03.2020
342 exploataţii
(6894 parcele)
Efectuarea
Eliberare
supracontrolului:
adeverinţe:
până la data
6 exploataţii
Eliberare
efectuării
adeverinţe:988
primei plăţi
Nr.
crt.

2.

Institutie
implicată

Acordarea ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea
bunăstării porcinelor:
- Masura 215 a-bunăstarea animalelor pentru sectorul porcine
- Măsura 14 Ta
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APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

Primirea
şi
verificarea
deconturilor
justificative: 11
deconturi

Primire
deconturi
justificative:
în luna
următoare
încheierii
trimstrului;
Verificare
deconturi

3.

Acordarea ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea
bunăstării porcinelor şi bunăstării păsărilor:
- Măsura 215 b-bunastarea animalelor pentru sectorul păsări
- Măsura 14Tb

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

4.

Aplicarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014-2019, conform HG 443/2017

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

5.

Instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, conform HG nr.
1179/2014

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

6.

Implementarea Programul pentru scoli in perioada 2017-2023,conform H.G. nr. 640/2017.

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa
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Primirea
verificare
deconturilor
justificative:
deconturi

şi

6

Primire/
verificare cereri:
167 cereri
Efectuare
inspecţii:
1
solicitant
Primire
şi
verificare cereri
de plată: 11
cereri
Efectuare plăţi:
1.577.612,65 lei

Nu a fost cazul.

justificative:
nespecificat
Primire
deconturi
justificative:
luna
următoare
încheierii
trimestrului;
Verificare
deconturi
justificative:
nespecificat
Primire
cereri:
01.08.2019
Efectuarea
inspecţii:
17.09.2019
Pentru
cererile de
plată: primele
20 zile ale
lunii
următoare
încheierii
lunii/trimestru
lui pentru care
se depune
cererea
Pentru
efectuarea
plăţilor:
nespecificat
Două luni de la
finalul

7.

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

8.

Acordarea sprijinului financiar producătorilor din sectorul viticol pentru asigurarea recoltei de
struguri pentru vin, conform O.M.A.D.R. 1516/2018

9.

Derularea programului de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole conform OMADR nr.
1508/2018

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

10.

Punerea în aplicare a măsurii de investiţii, conform O.M.A.D.R. nr. 1801/2014 şi OMADR nr.
1531/2018

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa
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Primire/verificar
e/operare cereri
de plată trim.
II/2019:
755
cereri
Efectuare plăţi:
36.195.507,46 lei
Transmitere
cereri către APIA
Central:
10
cereri
Notificare
completare: 1
Eliberare
notificări:
1
notificare
Primire
cereri
finalizare:
6
cereri
Efectuare
inspecţii:
6
solicitanţi
Finalizare cereri:
6 cereri
Modificare
programe: 3
Verificare dosare
de achiziţie: 4
Eliberare
notificări:
3
notificări
Efectuare
inspecţii:
2
solicitanţi

semestrului
scolar
Primire
cereri: 1-31
iulie 2019
Efectuare
plăţi:
nespecificat

Nespecificat

Sesiune
deschisă

Sesiune
deschisă

11.

12.

Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, conform OMADR nr.
857/2016

Vizarea carnetelor de rentier pentru beneficiarii de rentă viageră agricolă conform Legii nr.
247/2005

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

APIA - Centrul
Judeţean Constanţa

Primire cereri de
plată: 3 cereri
Primire
cereri
avans: 1 cerere
Verificare
programe: 2
Primire
cereri
programe: 1
Emitere decizii
de încadrare: 2
Transmitere
cereri către APIA
Central: 3 cereri
Vizarea
carnetelor
de
rentier:
1035 carnete
Primire cereri de
completare/moşt
enitori: 11

Nespecificat

01.03.2019 –
31.08.2019
Nespecificat

Măsura 2. Programe multianuale de susținere pentru produse deficitare și ajutoare de stat

1.

Ajutor de minimis Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate ( HG107/01.03.2019.)
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Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

Stadiul realizării
= 100% din
planificat
Ciclul I
Înscriere–
Finalizată
pe
20.03.2019
Stadiul
realizării
măsurii:
-Total
înscriși: 116

Valorificare
recoltă
primăvară:
Termen:
31.05.2019
Valorificare
recoltă
toamnă :
Termen:
20.12.2019
Plată ajutor
Termen: 15
zile de la

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

-Plantații
înființate:
113
-Rodiri : 113
-Livrări
în
piață: 113
Sume acordate:
-Solicitări
decont: 113;
-Plăți: 113
beneficiar
-Suma totală
solicitată:
1.581.028,20
lei

deschiderea
creditului

Ciclul II- în
derulare
Stadiul
realizării
măsurii:
-Total
înscriși: 59
-Plantații
înființate: 49
-Rodiri : 8
-Livrări
în
piață: 0

2.

Ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii
(H.G.500/2017, completată și modificată prin H.G.57/12.02.2019)
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Stadiul
realizării
=
100%
din
planificat
Înscriere:
Termen: 12.0228.03. 2019

Depunere
cerere
Termen: 12
febr.-28 mart.
Valorificare
lână și
depunere

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

Stadiul
realizării
măsurii:
Potențiali
beneficiari = 697
Activități:
înscriși până la
01.04.2019
Activități luna
august:
Beneficiari care
au
solicitat
ajutorul pe baza
documentelor
justificative: 300
-Cantitatea
totală pentru care
se
solicită
ajutorul:
530
tone
-Suma totală
solicitată:1.060.
000 lei

Stadiul realizării
= 0%

3.

Ajutor de minimis pentru sustinerea crescatorilor de porci din rasele Basna si Mangalita
( H.G. nr.9/2018 modificată și completată de H.G. nr.519/2018)
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Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

documente
justificative:
Termen
30.11.2019
Plată ajutor
Termen: 15
zile de la
deschiderea
creditului

Depunere
cerere
Termen: toată
Detalii:
perioada
Pe
teritoriul programului,p
județului
ână la
Constanța sunt
10.12.2020
restricții
de
populare
din Plată ajutor
cauza focarelor
Termen:
lunar, în 15

de PPA din anul
2018.
Până în luna
SEPTEMBRIE
2019 nu au fost
amplasați porci
santinelă,
întrucât
există
porci mistreți cu
PPA pe fondurile
de vânătoare.

4.

5.

(Acciza motorina)
Acordarea ajutorului de stat pentru sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii care își
desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor proprii
obținute din acvacultură
(Reducerea accizei, care se acordă sub formă de rambursare, respectiv diferența dintre nivelul
accizei standard și nivelul accizei reduse)
Hotărârea nr. 748 /2018

Implementarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi
acvaculturii în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de
acvacultură (Legea 28/2019 )
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Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța
și
Agentia Națională
pentru Pescuit și
Acvacultură,
Direcția Politici și
Inspecții Maritime

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța;

Stadiul realizării
= 100% din
planificat
Termen
implementare:
31.12.2019
Stadiul
realizării
măsurii:
-Total înscriși: 5
Sume acordate:
-Solicitări
decont: 1
-Plăți
:
1
beneficiari
(3249 lei)
-Solicitări
deschideri
MADR:
1
beneficiar
Stadiul realizării
= 100% din
planificat

zile de la
deschiderea
creditului

Înscriere
solicitanți:
Termen:
31.12.2018
Depunere
documente
justificative:
Termen: 15
zile de la
finalul
perioadei
pentru care se
solicită
decontul
Plată ajutor
Termen: 15
zile de la
deschiderea
creditului

Depunere
cerere

Agentia Națională
pentru Pescuit și
Acvacultură,
Direcția Politici și
Inspecții Maritime

6.

Ajutor de minimis Programul de susținere a producției de usturoi (HG-108/04.03.2019)
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Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

Termen:
Termen
Începând cu
implementare:
31.12.2019
ianuarie 2019
Depunere
Stadiul
documente
realizării
justificative:
măsurii:
-Cereri
de
Termen: La
înscriere
finalizarea
valabile depuse
actiunilor
=8
În luna aprilie au
eligibile
început actiunile
privind derularea Plată ajutor
și
Se va face
implementarea
conform
Programului.
Normei de
aplicare a
-Cereri
de
legii care va fi
înscriere
-Trimestrul III= aprobată prin
0
Ordin al
MADR
-Cereri
de
plată=0
-1 solicitant –
neeligibil
În luna aprilie
au
început
actiunile privind
derularea
și
implementarea
Programului
Fiecare solicitant
trebuie sa depună
proiect
Stadiul realizării
Depunere
= 100% din
cerere
planificat
Depunere cerere

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța;

I.8

LEGE 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în
sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

Măsura 3. Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale
Programul de incurajare a agriculturii ecologice .
Activități de înregistrare, validare și atestare a producătorilor din agricultura ecologică.
1.
Activitatea se derulează atât documentar cât și în teren prin inspecții, iar atestarea este acordată
de MADR.
Activități de ținere și completare a bazei de date cu suprafețele și producătorii din domeniu
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Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța

Termen: 04.03 –
15.05.2019
-Stadiul realizării
măsurii
-Cereri depuse:
10
potențiali
beneficiari;
-Plantări:
10
potențiali
beneficiari;
-Livrări în piață:
8 beneficiari.
-Sume acordate:
-Solicitări
decont: 4
-Plăți
:
4
beneficiari(6171
0lei)
-Solicitări
deschideri
MADR:
1
beneficiar
(3486lei)
Stadiul realizării
= in derulare
Termen: 20182020
Solicitari: 1 => 2
angajati
Suma: 1500 lei/
lunar

Termen:
04.03 –
15.05.2019
Valorificare
usturoi și
depunere
documente
justificative:
Termen
29.11.2019
Plată ajutor
Termen:15
zile de la
deschiderea
creditului

Termen
Program
multianual
2018-2020
31.12.2020

Stadiul realizării
Înaintare
= 100% din dosar complet
planificat
către MADR
și emitere
atestare:

MADR, Direcția
Generală Politici în
Industrie
Alimentară.

2.

Atestarea produselor tradiționale în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 724/2013, cu
modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.394/2014 privind implementarea schemelor
de calitate naționale (produs tradițional si rețeta consacrata) și europene (DOP, IGP, STG,
produs montan, băuturi spirtoase cu indicație geografică).
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Total operatori
Agricultura
Ecologică = 244
Trimestrul I =
59
operatori
Agricultura
Ecologică
Trimestrul II=
159
operatori
Agricultura
Ecologică
Trimestrul III =
10
operatori
Agricultura
Ecologică

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Constanța
MADR, Direcția
Generală Politici în
Industrie
Alimentară.

-

Termen: 30
zile de la
depunerea
cererii,
Responsabil
emitere
atestare:
Direcția
Generală
Politici în
Industrie
Alimentară
din MADR

Înaintare
dosar complet
către MADR
și emitere
atestare:
Termen: 30
zile de la
depunerea
cererii,
Responsabil
emitere
atestare:
Direcția
Generală
Politici în
Industrie

Alimentară
din MADR
Măsura 4. Servicii de consultanță și pregătire profesională
Stadiul realizării Responsabil
= 100% din
emitere
planificat
atestare:
Detalii:
Lucrător
în
Ministerul
cultura
Muncii și
plantelor=
25
Justiției
absolventi
Sociale
Direcția pentru
Apicultor=
28
Agricultură
absolventi
1.
Implementarea politicilor, strategiilor și industra alimentară și formare profesională
Județeană
Lucrator
în
Constanța
creșterea
AJPIS
animalelor= 26
absolventi
Stadiul
realizării=finali
zat 13.06.2019
Pescar în ape
interioare și de
coastă=56
absolventi
Măsura 5. Implementarea prevederilor legale din domeniul , în sectoarele vitivinicol și pomicol referitoare la înființarea și defrișarea plantațiilor viticole și
pomicole
Direcția pentru
Stadiul realizării Responsabil
Agricultură
= 100% din
emitere
Județeană
planificat
atestare:
Constanța
Detalii:
MADR,
Inființare
Direcția
1.
Implementarea politicilor, strategiilor și industria alimentară
MADR, Direcția
plantații
Generală
Generală
viticole=3
Monitorizare
Monitorizare
Defrișare
Inspecții
Inspecții Verificare plantații
Verificare și
și Control
viticole=4
Control
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Carnete
de
viticultor=137
Certificate
eliberate= 0
Inființare
pomicolă= 0
Defrișare
pomicolă=3
Măsura 6. Refacerea și extinderea sistemului de irigații
Unitatea de Administrare Constanţa Nord
Amenajarea de irigaţii Sinoe
suprafaţă amenajată = 60.474 ha
1.

Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPB Sinoe

MADR/ANIF

Reabilitarea canalelor de aducţiune: CA Sinoe (parţial); CA4 Sinoe (parţial)
Reabilitarea staţiilor de repompare: SRPA 1-2;
SRPA 2-2 Sinoe, SRPA 3-1 Sinoe
Reabilitarea canalelor de aducţiune: CA Sinoe (parţial); CA1 Sinoe; CA2 Sinoe; CA3a Sinoe
4.
(parţial); CA 3b Sinoe
5.
Reabilitarea canalelor de distribuţie: CD 2 Sinoe, CD 5 Sinoe
Reabilitare construcţii hidrotehnice- 45 buc: vane hidraulice - 9 buc; deversoare -10 buc;
6.
stăvilare – 3 buc; podeţe -20 buc, sifon-1 buc, goliri de fund-2 buc)- amenajarea Sinoe
Amenajarea de irigaţii Orezărie Hârşova
suprafaţa amenajată =2.954 ha
2.
3.

7.

Reabilitarea staţiilor de pompare plutitoare SPA Plutitoare Hârşova şi SPA Plutitoare Vadu Oii

MADR/ANIF
MADR/ANIF
MADR/ANIF
MADR/ANIF
MADR/ANIF

Reabilitare canale aducţiune, distribuţie, construcţii hidrotehnice - amenajarea Seimeni
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În
derulare
procedura
de
achiziţie publică
a contractului de
proiectare

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

MADR/ANIF

Aviz
CTE
MADR
Dermararea
procedurii
de
achiziţie publică
a contractului de
proiectare

2019-2020

MADR/ANIF

Notă conceptuală
avizată în CTE
ANIF/ MADR.
Urmează
demararea
procedurii
de

2019-2020

Amenajarea de irigaţii Seimeni
suprafaţa amenajată = 22.784 ha
8.
Reabilitare staţia de pompare de bază SPA Seimeni
9.
Reabilitarea staţiilor de pompare de repompare SRP1 Seimeni, SRP2 Seimeni
10.

În
derulare
contract
de
execuţie lucrări

achiziţie publică
a contractului de
proiectare
Amenajarea de irigaţii Carasu- Mihail Kogălniceanu

11.

suprafaţa amenajată = 26.481 ha

Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu - M. Kogălniceanu

MADR/ANIF

În
curs
de
finalizare
procedura
de
achiziţie publică
a contractului de
proiectare

2019-2020

Unitatea de administrare Constanța Sud
Amenajarea de irigații Carasu- Galeșu, S=4.726 ha
12.

Reabilitare staţie de pompare de bază SPB Galeşu

13.

Reabilitarea canalelor de aducţiune : CA1Galeşu, CA 2 Galeşu

14.

Reabilitare constructii hidrotehnice - 6 buc stavilare (amenajarea Carasu-Galeşu)

MADR/ANIF

MADR/ANIF

În
derulare
contract
de
execuţie
de
lucrări
În
derulare
contract
de
proiectare
şi
execuţie
de
lucrări

2019-2020

- pentru staţia de
pompare
SP
Hinogîn
derulare contract
proiecatre
- pentru staţia de
pompare
SPB
Medgidiaavizat MADR,
urmează
demararea
procedurii
de
achiziție publică

2019-2020

2019

2019-2020

Amenajarea de irigaţii Carasu-CDMN/PAMN SUD suprafaţa amenajată = 3.341 ha

15.

Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SP Hinog, SPB Medgidia

MADR/ANIF

100

a contractului de
proiectare
Amenajarea de irigaţii Carasu-Basarabi
16.
17.
18.
19.

20.

suprafaţa amenajată = 5.903 ha

Reabilitare staţie de pompare de bază SPB Basarabi
Reabilitare staţie de pompare de bază SRP 1 Basarabi
Reabilitarea canalelor de aducţiune CA 0 Basarabi, CA 1 Basarabi
Reabilitarea canalelor de distribuţie CD I-1, CD II-1A

2019-2020

MADR/ANIF

Notă conceptuală
avizată în CTE
ANIF/MADR. În
desfăşurare
procedura
de
achiziţie publică
pentru atribuirea
contractului de
proiectare

2019-2020

-

Permanent

Reabilitare construcţii hidrotehnice -7 buc. stavilare- amenajarea Carasu-Basarabi

Amenajarea de irigaţii Carasu-Moviliţa
suprafaţa amenajată = 8.043 ha
Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPB Aducţiune Poarta Albă şi a staţiei de repompare
21.
SP Basarabi Pădure
22. Reabilitarea canalelor de aducţiune CA1 Moviliţa, CA2 Moviliţa, CMNV
Reabilitarea canalelor de distribuţie CDI-7 Moviliţa, CDI-4 Moviliţa, CDI-8 Moviliţa, CD2-8
23.
Moviliţa, CD2-7 Moviliţa, CD1-1 Moviliţa
24.

MADR/ANIF

Notă
conceptuală
aprobată în CTE
ANIF/MADR.
Urmează
demararea
procedurii
de
achiziţie publică
a contractului de
proiectare

Reabilitare construcţii hidrotehnice 53 buc - amenajarea Carasu-Moviliţa

Măsura 7. Creșterea absorbției fondurilor europene
Oficiul Judeţean
pentru Finanţarea
1.
Investiţiilor Rurale
(O.J.F.I.R.)
Măsura 8. Implementarea tehnică a măsurilor de finanţare din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Organizarea de acţiuni de promovare şi informare privind măsurile de finanţare ale PNDR 20142020, funcţie de sesiunile deschise pe măsurile active în anul 2018, funcţie de calendarul stabilit
de AM-PNDR.
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1.

Primirea de la solicitanţi a cererilor de finanţare şi documentelor justificative pentru măsurile
care se vor derula în anul 2019.

O.J.F.I.R.
Constanța

In trim III -2019
au fost depuse
cereri
de
finantare pe sM
19.2, 17.1,6.3

Au fost primite
Verificarea conformităţii cererilor de finanţare primite de la potenţialii beneficiari şi evaluarea
si verificate un
O.J.F.I.R.
2.
criteriilor de selecţie.
numar de 67
Constanța
cereri
de
finantare .
Au fost verificate
cca 66 de note
O.J.F.I.R.
3.
explicative
de
Verificarea documentaţiei în vederea modificărilor asupra contractelor.
Constanța
modificare
contracte
Au fost verificate
O.J.F.I.R.
145 cereri de
4.
Verificarea dosarelor de achiziţii şi a cererilor de plată depuse.
Constanța
plata si 5 dosare
de achizitii
Măsura 9. Intărirea capacității organizatorice și institutionale în domeniul semințelor conform Ordinului nr.769/2009 și legislației în vigoare
6 Operatori noi
I.T.C.S.M.S.
înregistrați cu 7
(Inspectoratul
autorizații, din
Inregistrarea operatorilor economici şi eliberarea autorizatiei de funcţionare pentru producere,
Teritorial pentru
care:
1.
prelucrare şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor: verificarea documentaţiei şi a
Calitatea
- 1 producere;
bazei materiale a operatorilor economici.
Seminţelor şi a
- 1 prelucrare;
Materialului
-5
Saditor)
comercializare
113
Operatori
Supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici înregistraţi pentru producerea,
economici
prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor prin completarea fiselor de
I.T.C.S.M.S.
monitorizați, din
2.
supraveghere si monitorizare a activitatii operatorului economic in vederea acordarii vizei
Constanța
care:
anuale.
-75 producere;
-51 prelucrare;
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La lansarea
sesiunii de
proiecte

Trim IIIREALIZAT

Trim IIIREALIZAT

Trim IIIREALIZAT

31.12.2019

31.12.2019

-93
comercializare
92
Atestate
profesionale, din
Instruirea si monitorizarea operatorilor economici prin organizarea de instruiri cu operatorii
care:
I.T.C.S.M.S.
3.
economici autorizati sau care urmeaza a se autoriza pentru activitatile de producere, prelucrare
-30 producere;
31.12.2019
Constanța
si/sau comercializare a semintelor si materialului saditor
-18 prelucrare;
-44
comercializare
49
Operatori
Respectarea ordinelor, normelor si a legislatiei noi aparute privind producerea, prelucrarea
economici
si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor de catre operatorii economici prin
I.T.C.S.M.S.
controlați privind
4.
31.12.2019
actiuni de control si monitorizare a operatorilor economici in pietele si targurile judetului
Constanța
activitatea
de
Constanța.
comercializare(p
iețe și târguri).
Măsura 10. Înregistrarea declarațiilor de multiplicare la cererea operatorilor economici, în termenul fixat de MADR conform legislatiei în vigoare
125 declarații de
multiplicare
2018-2019:
2.218.362 ha
-760.72 ha grâu;
-145.8 ha orz;
-72,0 ha ovăz;
-566.3
ha
Verificarea declarațiilor de multiplicare si a documentatiei necesare, depuse de operatorii
I.T.C.S.M.S.
1.
mazăre;
31.12.2019
economici si inregistrarea acestora in baza de date.
Constanța
-520,0 ha muștar;
-10,0 ha năut;
- 30,0 ha floarea
soarelui;
-67.0 ha porumb;
-12.192 ha pomi;
-34.35 ha viță de
vie.
Măsura 11. Înregistrarea declarațiilor de certificare finală, recertificare, reambalare a semințelor și materialului săditor conform legislației în vigoare
I.T.C.S.M.S.
- 42 declarații
1.
31.12.2019
Constanța
mutație partidă
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Verificarea declarațiilor de certificare depuse de operatorii economici, eșantionare, eliberarea
documentelor de calitate

197 declarații de
certificare;
24
declarații
stoc;
7 declarații de
recertificare
declarații
reambalare
328 documente
de calitate, din
care:
697
oficiale;
(4504
determinări)
604 informative.
Măsura 12. Verificarea documentelor semințelor intrate în țară prin punctul de vamuire Constanța, din terțe țări afiliate la sistemul OCDE, conform legislației în
vigoare
10 Avize cu 83
loturi verificate
I.T.C.S.M.S.
și esantionate din
1.
Prelevarea de esantioane din loturile de seminte conform avizelor de import.
31.12.2019
Constanța
care - loturi
pentru testarea
OMG.
Măsura 13. Instruirea și monitorizarea personalului ITCSMS
Conform
programului
INCS, LCCSMS,
MADR.
Instruire
Esantionori
Organizarea de instruiri interne si participarea la instruirile organizate de INCS, LCCSMS,
I.T.C.S.M.S.
1.
ISTA
la
31.12.2019
MADR, ASRO Bucuresti.
Constanța
LCCSMS
Bucurșsti
În perioada 20 21.06.2019
a
avut
loc
instruirea
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esantionorilor
ISTA la Brăila.
Măsura 14. Respectarea normelor, regulilor si legislatiei in vigoare privind desfasurarea activitatii de laborator acreditat

1.

Monitorizarea activitatii din laborator, efectuarea corecta a testelor de referinta anuale

I.T.C.S.M.S.
Constanța

Conform
programului
LCCSMS
București. Testul
de referință a fost
înregistrat
pe
data
de
24.06.2019,
eșantion specia
Medicago sativa.
Eșantionul a fost
analizat și a fost
transmis
rezultatul
la
LCCSMS
București

31.12.2019

I.T.C.S.M.S.
Constanța

349.581.39 lei

31.12.2019

I.T.C.S.M.S.
Constanța

544.171,57 lei,
din care:
- 392.077
lei
cheltuieli
personal;
- 152.094,57 lei
cheltuieli bunuri
și servicii;
- 0 lei cheltuieli
de capital
- Număr personal
12
conform
bugetului.

31.12.2019

Măsura 15. Realizarea de venituri proprii
1.

Incasarea contravalorilor lucrărilor conform Ordinului MADR nr. 92/2010 și 341/2009.

Măsura 16. Asigurarea resurselor umane și materiale pentru buna desfășurare a activității

1.

Analiza tehnico-economică conform bugetului și a statului de funcții aprobat de MADR.
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- Numar angajati:
9
Măsura 17. Monitorizarea calităţii solului
Efectuarea studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemul Naţional de Monitorizare sol –
teren pentru suprafaţa de 55.785 ha. Efectuarea studiilor pedologice conform notei de
fundamentare pentru localitatile Chirnogeni, Limanu, Tuzla, Saligny, Negru Vodă, Medgidia,
Agigea, Grădina.
U.A.T.
Suprafața propusa de OSPA pentru care
urmeaza sa se realizeze Studii pedologice și
agrochimice /ha
O.S.P.A.
Chirnogeni
10.724
(Oficiul pentru
Limanu
6.387
1.
Studii
Pedologice şi
Tuzla
4.142
Agrochimice)
Saligny
3.047
Negru Vodă
14.997
Medgidia
6.417
Agigea
3.447
Gradina
6.624
Total. Suprafață propusa de OSPA
55.785 ha
Total suprafata agricola județ
558.204 ha
Folosirea eficientă a îngrăşămintelor prin îmbunătățirea structurii și a gradului de utilizare a a
cestora, cu impact pozitiv asupra mediului.
Extinderea folosirii îngrășămintelor și aplicarea lor strict pe baza analizelor periodice de sol,
urmarind prevenirea și combaterea carențelor de nutriție a plantelor, pentru menținerea și
sporirea fertilității solului dar și înlaturarea efectului negativ asupra mediului.
-Elaborarea de studii pedologice speciale:
 Pentru înființare plantații viti-pomicole
O.S.P.A.
- Elaborarea de studii pedologice:
2.
 Pentru stabilirea clasei de calitate


Pentru P.N.D.R 2017-2020



Pentru scoaterea din circuitul agricol



Pentru elaborarea documentatiei P.U.Z.
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Finalizare fază
teren
pentru
STUDIUL DE
MONITORIZA
RE SOL/TEREN
pentru
U.A.T. NEGRU
VODA – 14.997
ha

-s-au
întocmit
studii pedologice
pentru:
-încadrarea
în
clasa de calitate
prin PUZ , PUG
şi scoatere din
circuitul agricol
pentru suprafaţa
de-25.00 ha înfiinţarea
de
plantaţii
vitipomicole pentru
suprafaţa
de
13.50 ha.

Iulie septembrie
2019

Iulie septembrie
2019



Pentru schimbarea categoriei de folosință

-schimbare
categorie
de
folosinţă-2.50 ha
-PNDR masura
6.3-7.00 ha
-s-au
întocmit
studii
agrochimice
pentru:
întocmire plan de
fertilizare:
31.35 ha

- Elaborarea de studii agrochimice:
 Pentru prevenirea și combaterea carențelor de nutritie a plantelor


3.

4.

5.

Întocmirea planurilor de fertilizare

Impădurirea terenurilor improprii agriculturii și crearea de perdele forestiere de protecție pe 5%
din suprafețele agricole din zonele expuse secetei și deșertificării.
- Continuarea programului de depistare a suprafețelor de teren agricol degradat și stabilirea
suprafețelor pentru perimetrele de ameliorare potrivit legislației fondului funciar. Mobilizarea
producatorilor agricoli și crescatorilor de animale pentru reîmpădurirea sau reînțelenirea
terenurilor excesiv de degradate precum și pentru reintroducerea perdelelor de protecție.
Aplicarea Programului Naţional de cercetare – dezvoltare agricolă,împreună cu
partenerii implicaţi, în jurul unor obiective comune: productivitate, calitate, rezistenţa la
secetă, boli, dăunători, etc.
Participarea ca parteneri la proiectele de cercetare şi dezvoltare accesate de ICPA –Bucureşti,
Staţiunile de cercetare din judeţ, USAMV- Bucureşti, Universitatea Ovidius Constanţa
Armonizarea legislaţiei de protecţia mediului cu cerinţe zootehnice performante aplicate
în ţările UE.
Aplicarea programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole.

O.S.P.A.

-

O.S.P.A.

Nu s-a deschis
sesiunea
de
proiecte.

O.S.P.A.

-

Iulie septembrie
2019

Perioada de
desfăşurare a
proiectelor
Iulie septembrie
2019

DOMENIU: APLICAREA PROGRAMELOR PENTRU SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA, CONTROLUL BOLILOR LA
ANIMALE ŞI A CELOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, ASIGURAREA SIGURANŢEI ALIMENTARE
Măsura 18. Implementarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale, aprobate şi cofinanţate de Comisia
Europeană
Întocmirea şi realizarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi
Direcţia Sanitară - Gripa aviară
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
Veterinară şi pentru- - s-au examinat
Trimestrul III
animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în programele naţionale,
1.
Siguranţa
serologic 1349
pentru anul 2019 (gripa aviara-influenta aviara, pseudopesta aviara, pesta porcina
Alimentelor
probe sânge
clasica, bluetongue, boala lui Aujeszky, leucoza enzootica bovina, trichineloza,
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paratuberculoza, bruceloza, leptospiroza, tuberculoza bovina, rabia, anemia infectioasa,
epididimita infectioasa.
În cursul trimestrului III 2019 au fost întocmite, conform H.G. nr.1214/2009, un număr 98 de
dosare de despăgubiri, cu 446 capete, in valoare de 1169987,79 lei, astfel:
-

Constanța
(D.S.V.S.A.)

-

76 dosare de despăgubiri cu 202 cap. bovine bolnave de LEUCOZĂ BOVINĂ în
valoare de 1007084,19 lei;
20 dosare de despăgubiri cu 220 cap.porcine ucise preventiv PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ – în valoarea de 148483,60 lei;
2 dosare de despăgubiri cu 4 cap.bovine suspicionate de ENCEFALOPATIE
SPONGIFORMĂ BOVINĂ – în valoare de 14420,00 lei.

-

D.S.V.S.A.
Constanța

2.

Supravegherea, profilaxia şi controlul altor boli transmisibile, zoonoze si emergente la
animale, respectiv EST-ESB şi a bolilor tumorale.
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Pseudopesta
aviară:
- s-au examinat
serologic
281
probe sânge
Pesta porcină
clasică
- S-au examinat
1601 probe
Pesta porcină
africană
- S-au examinat
2356 probe
Rabia
- S-au examinat
57 probe creier
Bluetongue
-S-au examinat
serologic
642
probe sânge;
- Detecție vectori
culicoizi
13
probe;
Leucoza
bovină:
-S-au examinat
serologic 19467
probe sânge.
.
ESB:
-s-au examinat
278 probe creier
bovine
SCRAPIE:
-s-au examinat
1796 probe creier
ovine+caprine

Trimestrul III

4.

Efectuarea de acţiuni strategice de supraveghere sanitară-veterinară a reproducţiei şi a
tulburărilor genetice la animale.
Efectuarea de acţiuni de protecţie ecologică.

D.S.V.S.A.
Constanța

5.

Acţiuni generale de medicină veterinară preventivă, de protecţie şi bunăstare a animalelor şi
protecţie a mediului.

D.S.V.S.A.
Constanța

6.

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

D.S.V.S.A.
Constanța

3.

In
domeniul
protecției
și
bunăstării
animalelor s-au
efectuat
un
număr de 4
controale
în
timpul
transportului și 2
controale
la
animalele
transportate de la
fermă la abator.
Vaccinări
anticărbunoase
bovine,
ovine,
caprine și cabaline
(vaccinări
de
completare)

Trimestrul III
Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestrul III

Măsura 19. Expertizarea sanitară veterinară a alimentelor de origine animală şi a furajelor

1.

D.S.V.S.A.
Constanța

Depistarea principalelor zoonoze la animale.
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Unitati
de
abatorizare carne
roșie SC Carnob
SRL.;
SC
Belsuintest SRL
Movila Verde

Trimestrul III

2.

Controlul sanitar veterinar în unităţile autorizate, conform Ord. ANSVSA nr.111/2008 si Ord.
ANSVSA nr.57/2010.

D.S.V.S.A.
Constanța

3.

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

D.S.V.S.A.
Constanța

4.

Examene de laborator pentru stabilirea eficienţei operaţiunilor de igienizare.

D.S.V.S.A.
Constanța

5.

Expertiza sanitară veterinară a furajelor.

D.S.V.S.A.
Constanța

6.

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

D.S.V.S.A.
Constanța
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Total
controale :3000,
din care :
Controale
cf.Ord. 57/2010
= 1120 ;
- Controale cf.
Ord.
nr.
111/2008 = 2920
unități
– S-au efectuat
1667
probe
pentru
analize
microbiologice și
fizico–chimice,
de verificare a
siguranței
produsului
și
respectiv
a
conformității
alimentului cu
criteriile
de
siguranță
prevăzute
de
Regulamentul
CE nr.2073/2005
modificat
cu
regulamentul CE
nr. 1441/2007.
- Sau examinat
1172
probe
sanitație.
- S-au examinat
57 probe furaje
S-au
efectuat
analize la un
număr de 216

Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestrul III
Trimestrul III
Trimestrul III

probe cu 246
investigații.
7.
8.
9.

10.

11.

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.
Activităţi de elaborare, omologare, evaluare, pregătire profesională, analiză, monitorizare în
domeniul sanitar-veterinar.

Supravegherea, profilaxia si controlul bolilor in functie de antecedentele epizootice la animale.

Programul acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, bovinelor, ovinelor şi
caprinelor pentru anul 2019.
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D.S.V.S.A.
Constanța
D.S.V.S.A.
Constanța
D.S.V.S.A.
Constanța

D.S.V.S.A.
Constanța

D.S.V.S.A.
Constanța

- aparat defect

Trimestrul III

S-au controlat 13
unități

Trimestrul III

-

Trimestrul III

Bruceloza bovină
-s-au
examinat
serologic 16409
probe sânge.
Bruceloza
porcină
-s-au
examinat
serologic
718
probe sânge.
Salmoneloze
păsări
-s-au examinat
1239 probe
Anemie
infecțioasă
ecvină:
- S-au examinat
serologic 5278
probe sânge..
S-au identificat și
inregistrat 399
capete bovine,
13921
capete
ovine,
1632
capete caprine și
1128
cap.
porcine.

Trimestrul III

Trimestrul III

D.S.V.S.A.
Constanța

12.

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

D.S.V.S.A.
Constanța
Măsura 20. Aplicarea Programelor de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2019
Determinări rapide sanitare veterinare efectuate pe autolaborator în zone de interes turistic sau
D.S.V.S.A.
alte programe de supraveghere de necesitate dispuse de Autoritatea Naţională Sanitară
1.
Constanța
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

2.

Aplicarea programelor de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru
anul 2019.
D.S.V.S.A.
Constanța
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În
scopul
obținerii de date
relevante
al
monitorizării și
al supravegherii
riscului
microbiologic pe
întreg
lanțul
alimentar,
medicii oficiali
care prelevează
probe
pentru
LSVSA
Constanța
țin
cont de tipul de
microorganism
sau toxină și tipul
de
aliment
implicat
(perisabil,
stabil).

S-au
prelevat
probe în cadrul
Programului
Cifric astfel :
- Contaminanți =
54 probe
- Pesticide = 3
probe
- Radioactivitate =
5 probe

Trimestrul III

Trimestrul III

Trimestrul III

- Calitate = 2
probe
- Aditivi = 9 probe
- Alergeni = 9
probe
-Igienă = 58 probe
-O.M.G. = 0
(zero) probe
Unități
controlate : 589
a. S-au realizat,
in
cadrul
Verificarea modului de pregătire a unităţilor de producere, prelucrare, procesare,
Comandamentul
D.S.V.S.A
Trimestrul III
comercializare,
alimentaţie
publică
în
vederea
deschiderii
sezonului
estival
2019,
cât
şi
ui Sezon Estival
3.
.Constanța
inspectarea şi controlul acestora pe durata desfăşurării activităţii.
2019, un numar
de
2245
controale
Măsura 21. Respectarea legislaţiei sanitare veterinare referitoare la transportul de animale vii, produse şi subproduse de origine animală, pe drumurile publice,
precum şi pentru combaterea furturilor de animale
Au fost aplicate,
conform
HG
984/2005,
un
D.S.V.S.A.
număr total de Trimestrul III
Organizarea de controale mixte pe diverse tematici de control.
1.
Constanța
334
sancțiuni
contravenționale
în valoare de
2961100 lei.
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CAPITOLUL: POLITICI DE MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE
Stadiul
Termen de
Măsuri / Acţiuni
îndeplinirii pe
finalizare
trimestrul III
Măsura 1. Politica în domeniul gestionării infrastructurii de apă și apă uzată prin creșterea semnificativă a rețelelor de apă curentă și canalizare din
mediul urban și rural; verificarea investițiilor în domeniul gestionării durabile a resurselor de apă și acces al populației la servicii publice la standarde
europene
-au fost emise
10 Decizii ale
etapei
de
încadrare
pentru proiecte
referitoare la
Conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apa – canal si
Agenția pentru
dezvoltarea
1.
stații de epurare si creșterea calității serviciilor aferente
Protecția Mediului infrastructurii
31.12.2019
(A.P.M.)
de apa-canal și
stații
de
epurare
și
creșterea
calității
serviciilor
aferente
Garda Națională de
-nu au fost
Mediu –
Acțiuni de control la sursele de alimentare cu apă, statiile de tratare apă potabilă, stații de epurare
efectuate
2.
Comisariatul
31.12.2019
ape uzate
controale
la
Județean Constanța
sursele de apă
(GNM- CJC)
Măsura 2. Program pentru monitorizarea şi îmbunătățirea calității aerului; evaluarea si imbunătățirea calității aerului; controlul poluării industriale
-prin cele șapte
stații automate
existente în județ,
s-au monitorizat
1.
Monitorizarea calității aerului prin stații automate de monitorizare
A.P.M.
31.12.2019
un număr de 63
de
indicatori
(poluanți),
iar
pentru
Instituție
implicată

Nr.
crt.

114

2.

Monitorizarea radioactivității mediului

3.

Acțiuni de control în vederea respectarii Directivei COV 94/63/CE și a legislației în domeniul
controlului și reducerii emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încarcarea,
descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină

GNM - CJC

4.

Acțiuni de control în vederea conformării operatorilor economici cu prevederile directivei IPPC și
a legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluarii (IPPC)

GNM - CJC

5.

Acțiuni de control în vederea conformării operatorilor economici cu prevederile directivei LCP,
conformarea instalațiilor mari de ardere din județul Constanța

GNM - CJC

determinarea
pulberilor
prin
analiza
gravimetrică s-au
efectuat
419
determinări
-s-au
efectuat
10554
determinări prin
intermediul celor
două stații de
supraveghere a
radioactivității
mediului, situate
în
municipiul
Constanța
și
orașul Cernavodă
-au
fost
efectuate
14
inspecții; nu au
fost
aplicate
sancțiuni
-nu au fost
efectuate
inspecții
-nu au fost
efectuate
inspecții

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Măsura 3. Conservarea biodiversității si utilizarea durabila a componentelor acesteia
A.P.M.
1.

Analiza planurilor și proiectelor susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar
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-au fost emise
81 de puncte de
vedere
la
solicitarea
S.A.A.A., din
care:

31.12.2019

A.P.M.
2.

Monitorizarea activitatii gradinii zoologice si acvariului din municipiul Constanta

3.

Monitorizarea capturilor si uciderilor accidentale

4.

5.

-56 puncte de
vedere pentru
proiectele/
planurile care
nu intră sub
incidența OUG
57/2007;
-25 puncte de
vedere pentru
proiecte/
planuri
care
intră
sub
incidența OUG
57/2007;
-a fost derulată
procedura de
evaluare
adecvată
pentru
14
proiecte/
planuri
-a fost realizată și
transmisă
la
ANPM
raportarea pentru
trimestrul
III
2019
-

Trimestrial

31.12.2019

-a
fost
realizatăacțiunea
de evaluare și a
31.12.2019
fost
transmisă
adresa
către
ANPM

Evaluarea carnivorelor mari (pisica si lup)

Implementarea conceptului de evaluare economica a serviciilor ecosistemice
116

-

31.12.2019

6.

7.
8.

Analiza rapoartelor de monitorizarea a biodiversității transmise de operatorii economici conform
prevederilor actelor de reglementare
Acțiuni de control in domeniul biodiversitatii si ariilor protejate

A.P.M.

GNM - CJC

Acțiuni de control la custozii ariilor protejate pentru verificarea respectarii/îndeplinirii măsurilor
din Planurile de management pentru ariile naturale protejate

GNM - CJC

-au fost transmise
de
către
operatorii
economici
2
rapoarte
-a fost efectuate 6
controale; nu s-au
aplicat sancțiuni
-

-au fost efectuate
6 controale și sau aplicat 24
sancțiuni
(13
Acțiuni de control în perioada sezonului estival, privind protecția litoralului romanesc al Mării
9.
GNM - CJC
avertismente);
Negre
valoarea totală a
amenzilor
aplicate este de
91000 lei.
Măsura 4. Îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de gestionare a deșeurilor; managementul deșeurilor și substanțelor periculoase
1.

2.

Monitorizarea activității operatorilor economici care colectează, elimină/valorifică deșeuri

-

Monitorizarea depozitului neconform din Tuzla pentru asigurarea realizării închiderii acestuia

A.P.M.

3.

Continuarea implementării raportării electronice a datelor pe domeniul gestionarii deșeurilor in
Sistemul Integrat de Mediu
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-a fost emisă
Decizia etapei de
încadrare
3921/2019 pentru
închiderea
depozitului
-operatorii
economici sunt
informați
cu
privire
la
sesiunile
de
raportare
deschise
în
Sistemul

31.12.2019

31.12.2019
31.12.2019

30.09.2019

31.12.2019

Trimestrial

31.12.2019

A.P.M.

4.

Monitorizarea extinderii sistemului de colectare selectivă și a serviciilor de salubrizare la nivelul
întregului județ

5.

Monitorizarea transporturilor de deșeuri periculoase către instalații de eliminare/valorificare
amplasate in județul Constanta
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Integrat
de
Mediu și se
asigură
suportul tehnic
pentru
completarea
datelor
în
chestionarele
specifice
fiecărui
domeniu;
-sunt verificate și
validate
informațiile
introduse
de
operatorii
economici
în
bazele de date din
Sistemul integrat
de mediu pe
domeniile
Deșeuri,
Substanțe
Chimice
Periculoase
-a fost realizată
raportarea
semestrială
-au
fost
aprobate
64
formulare
pentru
transport
deșeuri
periculoase; a
fost realizată
raportarea

Semestrial

Trimestrial

A.P.M.

referitoare la
transportul
intern
de
deșeuri
periculoase,
aferentă
trimestrului III
2019
-au fost efectuate
un număr de 242
controale,
aplicându-se 29
sancțiuni
(8 31.12.2019
avertismente);
valoarea totală a
amenzilor
aplicate 337000
lei.
-se monitorizează
notificările
raportate de către
SC
Lafarge
Ciment Romania
SA- punct de
lucru Medgidia și 31.12.2019
cantitățile
de
deșeuri
valorificate prin
coincinerare. Nu
a fost efectuat
niciun control

6.

Acțiuni de control în domeniul managementului deșeurilor la agenți economici și autorități
administrativ teritoriale

GNM – CJC

7.

Monitorizarea transferurilor către Romania de deșeuri destinate valorificării/recuperării

GNM – CJC

8.

Acțiuni de control în domeniul managementului chimicalelor pentru verificarea conformării
operatorilor economici cu prevederile legale privind substanțele chimice periculoase

GNM – CJC

-

31.12.2019

9.

Acțiuni de control în vederea conformării operatorilor economici cu prevederile directivei
SEVESO II și a legislației privind controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate
substanțe periculoase

GNM – CJC

-a fost efectuat
1 control; nu au
fost
aplicate
sancțiuni

31.12.2019
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Măsura 5. Program pentru gestionarea siturilor contaminate
-se realizează
anual; UATurile au fost
informate cu
privire
la
1.
Actualizarea inventarului siturilor contaminate
A.P.M.
31.12.2019
obligația de a
realiza
inventarul
siturilor
contaminate
Măsura 6. Îmbunătățirea gradului de educare și conștientizare, informare, consultare și participare a tuturor cetățenilor în luarea deciziilor privind
mediul
Organizarea şi participarea la campanii de informare şi de conştientizare a publicului în domeniul
-nu
s-au
1.
GNM – CJC
31.12.2019
protecţiei mediului
efectuat acțiuni
Efectuarea de acțiuni comune cu ONG-uri, voluntarii de mediu, unități de învățământ pentru
-nu
s-au
2.
GNM – CJC
31.12.2019
educarea, conștientizarea pentru ecologie și dezvoltare durabilă
efectuat acțiuni
-nu au fost
3.
Asigurarea accesului liber al cetățeanului la informația de mediu de interes public
GNM – CJC
31.12.2019
solicitări
Măsura 7. Combaterea schimbărilor climatice
Acțiuni de control pentru verificarea conformării operatorilor economici privind reducerea
1.
GNM – CJC
31.12.2019
emisiilor de gaze cu efect de seră
Măsura 8. Accelerarea ratei de absorbție a fondurilor europene
1.

Verificarea amplasamentelor și întocmirea notelor de constatare împreună cu APM Constanța
pentru elaborarea notelor de constatare FEADR

GNM – CJC

-au
fost
efectuate
8
controale

31.12.2019

Măsura 9. Program de prevenire și gestionare a inundațiilor
1.

Regularizarea văilor Agigea și Lazu, județul Constanța

61,42%

2.

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Topolog, județul Constanța

55,29%

3.

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor în B.H. Casimcea, județul Constanța

4.

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic al văilor Tatlageacul Mic și
Tatlageacul Mare, județul Constanța
Lucrări de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Valea Seacă, județul Constanța

5.
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Administrația
Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral
(A.B.A.D.L.)

-

31.12.2019
(proiect
multianual cu
termen de
finalizare
31.12.2022)

Proiectul ”Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor
meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale”
Proiectul ”Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de
7.
atribuire pentru Proiectul INFRAMETEO”
Proiectul ”INFRAMETEO pentru modernizarea infrastructurii de monitorizare și avertizare a
8.
fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecției vieții și a bunurilor
materiale”
Măsura 10. Program pentru combaterea eroziunii costiere
6.

ANM București
CMR Dobrogea

Implementarea
decurge
conform
planificării

31.12.2019
(Proiecte
finanțate
POIM 20142020)

31.12.2019
1.

Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord și Eforie Sud, județul Constanța
Lucrări de consolidare a falezelor în zona localității Tuzla, județul Constanța

2.

3.

4.

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

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

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

-

(proiect
multianual cu
termen de
finalizare
31.12.2022)

-

31.12.2019

-

31.12.2019
(proiect
multianual cu
termen de
finalizare
31.12.2022)

A.B.A.D.L.

Măsura 11. Diminuarea riscului la dezastre naturale și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor

MFE-AM POIM –
DRI Galați
1.

Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020), Cod SMIS 2014 +122927

8%
ANAR-A.B.A.D.L.
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31.12.2019
(proiect
multianual cu
termen de
finalizare
31.12.2023)

Măsura 12. Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor pădurii

1.

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 –actiuni din care:
- acţiuni comune cu organele de poliţie şi jandarmerie – acţiuni

Direcţia Silvică
Constanța (D.S.C.)
Poliția, Jandarmeria

1150
permanent

Direcţia Silvică
Constanța (D.S.C.)

680

Măsura 13. Cresterea suprafetelor impădurite ca suport al adaptării la efectele schimbărilor 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):
- regenerari artificiale (impaduriri) ha:

Producerea puieţilor forestieri şi ornamentali pentru speciile valoroase ecologic şi economic, prin
2.
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 - mii bucăţi:
Măsura 14. Crearea de perdele forestiere
1.

Direcţia Silvică
Constanța

48
51

Direcţia Silvică
Constanța

7 mii buc.

Trimestrul IV
2019

6

permanent

Direcţia Silvică
Constanța
O.S.P.A.

Instalarea de perdele forestiere.
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Trimestrul IV
2019

CAPITOLUL: POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
crt.

Instituţie
implicată

Măsuri / Acţiuni

Stadiul
îndeplinirii în
trimestrul III

Termen de
finalizare

DOMENIUL RUTIER
Măsura 1. Reabilitarea drumurilor naționale
1.

Achiziție
proiectare

Varianta de ocolire a Sudului Litoralului - "Alternativa Techirghiol"

CNAIR - Direcția
Regională de
Drumuri și Poduri
Constanța

2.

Refacere sistem rutier DN 38 km 0+000 - 53+814

3.

Lucrări de reparații și întreținere pe rețeaua de drumuri naționale din Județul Constanța

Se va stabili
după
aprobarea
indicatorilor
tehnico-ec.
conform
Proiectare
prevederilor
finalizată
legale și
semnarea
contractului
de execuție
31.12.2019

DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ PUBLICĂ
Măsura 2. Modernizare infrastructură feroviară

1.

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța

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

S-a
incheiat
contract
prestari servicii
nr.
92/
17.09.2019 de
intocmire SF

2019 (proiect
multianual,
T: 2020)

Măsura 3. Îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate române – Treceri la nivel cu calea ferată
CNCF „CFR” –
Se va relua
S.A. Sucursala
1.
Modernizare trecere la nivel cu calea ferată km 28+276 linia CF 812 Medgidia-Tulcea
procedura de
Regională CF
licitație.
Constanța
Măsura 4. Îmbunătățirea siguranței traficului pe căile ferate române – Instalații de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite
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2019

1.

Instalație de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite (DCOS) km 172+700 linia CF 800 București
- Constanța

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

Finalizat

Recepționat
19.04.2019

Procedura de
licitație pentru
SF

2019 (proiect
multianual,
T: 2020)

Procedura de
licitație pentru
SF

2019 (proiect
multianual,
T: 2020)

Procedura de
licitație pentru
SF

2019 (proiect
multianual,
T: 2020)

Măsura 5: Modernizarea /reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România
1.

2.

3.

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

Stația de cale ferară Neptun - studiu de fezabilitate

Halta de cale ferată Costinești Tabara - studiu de fezabilitate

Statia de cale ferata Mangalia – studiu de fezabilitate

DOMENIUL NAVAL
Măsura 6. Transportul naval
1.

MT/Autoritatea de
Management POSFinalizat
T/
C.N. A.C.N. S.A.

Proiect: Modernizare ecluze - Echipamente şi instalaţii – Faza 1

MT/MFE/AM
POIM/C.N. A.C.N.
S.A.
2.

Proiect: Modernizare ecluze - Echipamente şi instalaţii – Faza 2
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Recepție
finală în
aprilie 2019

31 octombrie
Prelungire
2019 (proiect
durată execuție
multiannual lucrări pentru:
acest termen
Ecluza
nu include și
Agigea 1 (fir
Perioada de
mal stâng) –
Notificare a
31.10.2019;
Defectelor de
Ecluza
24 luni)
Cernavodă 1
(fir mal stâng)
– 13.09.2019;

Stația
de
pompare
complexă
Cernavodă
–
28.09.2019;
Stația
de
pompare pentru
apărarea
localităților
Saligny
–
28.10.2019.
MT/MFE/AM
Recepția punerii
POIM/C.N. A.C.N. în funcțiune în
S.A.
luna septembrie
2019 pentru:
- Galerii de ape
mari
ecluza
Năvodari;
- Galerii de ape
mari
ecluza
Ovidiu;
- Stația de
pompare
pentru apărarea
localităților
Mircea Vodă;
- Stația de
pompare
pentru apărarea
localităților
Faclia.
Recepție
la
terminarea
lucrărilor
și
recepția punerii
în funcțiune în
luna
125

3.

Proiect: Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia

126

septembrie
2019 pentru:
Ecluza
MT/MFE/AM
Ovidiu 2 (fir
POIM/C.N. A.C.N. mal drept).
S.A.
Stadiul fizic la
30.09.2019:
96,94%
Stadiul financiar
la
30.09.2019:
91,28%
Proiect
în
pregătire:
- Aviz Consiliul
TehnicoEconomic
de
Avizare
al
Ministerului
Transporturilor
nr. 52/61 din
01.07.2019;
- Aviz Consiliul
MT/ MFE/AM Interministerial
POIM/C.N. A.C.N. de
Avizare
S.A.
Lucrări Publice
de
Interes
Național
și
Locuințe
nr.
22/16.07.2019
- H.G. pentru
aprobarea
proiectului și a
indicatorilor
tehnicoeconomici în curs
de emitere

31 octombrie
2019 (proiect
multiannual acest termen
nu include și
Perioada de
Notificare a
Defectelor de
24 luni)

31.12.2019
(proiect
multianual în
pregătire.
Termenul de
finalizare se
va comunica
după
aprobarea
indicatorilor
tehnicoeconomici ai
obiectivului
de investiții)

4.

5.

Proiect: Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu

Proiect: Modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminița

127

MT/ MFE/AM
POIM/C.N. A.C.N
S.A.

MT/ MFE/AM
POIM/C.N. A.C.N.
S.A.

Proiect
în
pregătire:
Aviz
Consiliul
TehnicoEconomic de
avizare
al
Ministerului
Transporturilor
nr. 53/62 din
01.07.2019;
Aviz
Consiliul
Interministerial
de
Avizare
Lucrări Publice
de
Interes
Național
și
Locuințe
nr.
21/16.07.2019;
- H.G. pentru
aprobarea
proiectului și a
indicatorilor
tehnicoeconomici în
curs de emitere

31.12.2019
(proiect
multianual în
pregătire.
Termenul de
finalizare se
va comunica
după
aprobarea
indicatorilor
tehnicoeconomici ai
obiectivului
de investiții)

Proiect
în
pregătire:
Aviz
Consiliul
TehnicoEconomic de
avizare
al
Ministerului
Transporturilor

31.12.2019
(proiect
multianual în
pregătire.
Termenul de
finalizare se
va comunica
după
aprobarea
indicatorilor

nr. 51/60 din
01.07.2019;
Aviz
Consiliul
Interministerial
de
Avizare
Lucrări Publice
de
Interes
Național
și
Locuințe
nr.
23/16.07.2019;
- H.G. pentru
aprobarea
proiectului și a
indicatorilor
tehnicoeconomici în
curs de emitere

6.

Proiect: Canal navigabil Dunăre - Marea Neagră (Lucrări de investiţii în continuare de protecţii şi
consolidări maluri)

Măsura 7: Adâncirea bazinelor portuare
Proiect:
Dragaj de intretinere in porturile maritime - 2 ani
1.

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

CN Administrația
Porturilor Maritime
SA Constanța
(CN APM SA)

Valoarea estimata a investiţiei este de 29.287 mii lei (fara TVA)
Valoarea contractata: 24.675 mii lei (fara TVA)

Măsura 8: Noi rețele de utilități
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Realizat 82%

tehnicoeconomici ai
obiectivului
de investiții)

31.12.2019
(proiect
multianul termen 2030
estimat în
funcţie de
alocaţiile
primite de la
bugetul de
stat)

31.12.2019
Realizat
(proiect
100%
multianual cu
Finalizat Iunie
termen de
2019
finalizare
2021)

Proiect:
Lucrări de construcție punct de conexiuni 20(6) kV și Post Trafo 20(6)/0,4kV în zona fluviomaritimă, Danele 85-89 – Proiectare și execuție/ C2
1.

CN APM SA

Finalizat
septembrie
2019
Recepția
pe
02.10.2019

CN APM SA

S-au
31.12.2019
achizitionat
(proiect
echipamentele
multianual cu
și s-au demarat
termen de
lucrarile
de
finalizare
modernizare în
2020)
zona de nord
Port Constanța

CN APM SA

În execuție
Realizat - 30%

31.12.2019
(proiect
multianual cu
termen de
finalizare
2020)

CN APM SA

Lot I realizat
75%
Lot II realizat
60%

31.12.2019

CN APM SA

În procedură de
achiziţie

31.12.2019

CN APM SA

În procedură de
achiziţie

31.12.2019

Valoarea estimata a investiţiei este de 3.876 mii lei (fara TVA)
Valoarea investiţiei este de 2.780 mii lei (fara TVA)
Proiect:
Modernizarea si extinderea Sistemului de monitorizare Dane Maritime – Zona Nord Port
Constanța si extindere monitorizare Dane zona Sud Port Constanța
2.
Valoarea estimata a investiţiei este de 4.173 mii lei (fara TVA)
Valoarea contractata: 4.173 mii lei (fara TVA)

3.

Proiect:
Racord de medie presiune pentru distributia de gaze naturale in Portul Constanța Sud –
Execuție
Valoarea estimata a investiţiei este de 5.799 mii lei (fara TVA)

4.

5.

6.

Proiect:
PT + Executie Construire retele electrice de iluminat exterior stradal - 12 luni –
ELCOMEX
Valoarea investiţiei este de 1.200 mii lei (fara TVA)
Proiect:
Construire retele electrice de iluminat exterior stradal - Proiectare si Executie, pentru:
Lot 1. Modernizare si extindere retea de iluminat stradal pe pasaj rutier Mol III - Mol V si
bretele rutiere de acces Mol IV - Mol V; Lot 2. Modernizare si extindere retea de iluminat
perimetral, latura Vest si latura Est, Incinta 1 A, Port Constanța Sud
Valoarea investiţiei este de 1.800 mii lei (fara TVA)
Proiect:
Modernizare retele electrice de iluminat exterior, Executie cu forte proprii, pentru:
Lot 1. Modernizare retea de iluminat stradal pe Pasaj Rutier Mol II S
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31.12.2019

Lot 2. Modernizare retea de iluminat perimetral pe latura Est si Latura Vest, Incinta Terminal
RoRo, Dana 120, Port Constanța Sud
Lot 3. Modernizare retea de iluminat exterior de la Radacina Mol I S
Lot 4. Modernizare retea iluimnat Poarta acces nr. 10 Port Constanța Sud
Lot 5. Modernizare retea iluminat exterior PT 6 - Poarta 5 - FORTE PROPRII MT
CN APM SA
Valoarea investiţiei este de 3.500 mii lei (fara TVA)
Proiect:
PT + Executie Modernizare Gospodarie apa poarta 6
CN APM SA

7.
Valoarea investiţiei este de 1.500 mii lei (fara TVA)

În procedură de
achiziţie
Studiul
de
Fezabilitate.

31.12.2019

Măsura 9: Reabilitarea si modernizarea cheiurilor

1.

Proiect:
Executie inlocuire sistem de amortizori dana 79 - 7 luni

CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 2.870 mii lei (fara TVA)

2.

Proiect:
Lucrari de reparatii capitale diguri Constanța si Midia- 5 ani

CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 58.877 mii lei (fara TVA)

3.

Proiect:
Proiectare+executie lucrari modernizare Digul de Larg Dana 0 (etapa a-II-a)
Valoarea estinată a investiţiei este de 2.095 mii lei (fara TVA)
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CN APM SA

Conform
graficului de
execuție
se
aprovizionează
31.12.2019
(procurare)
amortizorii de
cheu
- Dig de Nord
31.12.2019
Constanța
(proiect
realizat
=
multianual cu
0,00%
termen de
- Dig de Sud
finalizare
Midia realizat
2023)
= 22%
31.12.2019
S-a
depus
(proiect
DTAC
la multianual cu
Primăria
termen de
Constanța
finalizare
2021)

4.

Proiect:
Reparatii capitale Dig de Nord Port Cta - executie - 2 ani

CN APM SA

S-au
depus
31.12.2019
DTAC
SI
(proiect
DTOE
în
multianual cu
vederea
termen de
avizării
de
finalizare
către CTE CN
2021)
APM

CN APM SA

Finalizat
septembrie
2019
Recepție
octombrie

Valoarea estinată a investiţiei este de 19.974 mii lei (fara TVA)
Măsura 10: Infrastructura rutiera si feroviara
Proiect:
RK cu consolidare de terasament pe LFI Kronospan, 400metri proiectare+executie)
1.
Valoarea estinată a investiţiei este de 610 mii lei (fara TVA)

2.

Proiect:
RK pe LFI Portul de Lucru la linia 7, pe o lungime de 200 m
CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 320 mii lei (fara TVA)

3.

Proiect:
Lucrari de constructii parcare + drum acces Poarta 7 (Etapa I) - 2 ani

CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 3.600 mii lei (fara TVA)
Proiect:
Reparatii capitale "Pasaj rutier la Poarta 4"
CN APM SA

4.
Valoarea estinată a investiţiei este de 1.389 mii lei (fara TVA)

5.

Proiect:
Proiectare + executie Drum + parcare zona cheu fluvio-maritim port Constanța - 2 ani.
Valoarea estinată a investiţiei este de 15.081 mii lei (fara TVA)
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CN APM SA

31.12.2019
în

31.12.2019
Finalizat mai
(proiect
2019
multianual cu
Recepție
termen de
22.05.2019
finalizare
2020)
31.12.2019
(proiect
În
execuție. multianual cu
Realizat 15%
termen de
finalizare
2020)
În procedură de
achiziţie ET +
Actualizare
31.12.2019
Proiect
+
Execuție
31.12.2019
S-a
demarat
(proiect
procedura de
multianual cu
achiziție SF
termen de

finalizare
2021)

6.

Proiect:
Modernizarea drumului si platformelor din spatele silozurilor 1, 2, 3 Anghel Saligny danele
17,18 si 19, din zona de nord a portului Constanța

CN APM SA

În
execuție.
Realizat 45%

31.12.2019

Valoarea estinată a investiţiei este de 2.686 mii lei (fara TVA)

7.

Proiect:
Studiu de Fezabilitate +Proiectare + Executie Drum ocolitior poarta nr. 2 port Midia

CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 1.528 mii lei (fara TVA)

8.

Proiect:
Proiectare + executie Drum pe latura de vest a bazinului danelor 1-8 port Midia

CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 2.480 mii lei (fara TVA)

În curs de
obținere acord
de principiu de 31.12.2019
la
(proiect
ROMPETROL multianual cu
și OCTOGON
termen de
pentru posibile
finalizare
lucrări
la
2020)
bunurile
acestora.
În curs de
obținere acord
de principiu de
31.12.2019
la
(proiect
ROMPETROL
multianual cu
și OCTOGON
termen de
pentru posibile
finalizare
lucrări
la
2020)
bunurile
acestora.

Măsura 11: Dezvoltarea Portului Constanța ca port regional strategic si includerea sa in reteaua de autostrazi maritime

1.

Proiect: Zona de acces a navelor pe Canalul Dunare-Marea Neagra :
a. ,,Sistematizare acces si modernizare platforma Poarta 9 " - PT+Documentatii obtinere
Avize si DTAC+Detalii executie+executie lucrari

CN APM SA

Valoarea estinată a investiţiei este de 5.975 mii lei (fara TVA)
Măsura 12: Modernizarea infrastructurii portuare prin creşterea adâncimii şenalelor, precum şi a bazinelor
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31.12.2019
(proiect
Stadiu lucrari – multianual cu
90 %
termen de
finalizare
2030)

MT
DG OIT
CN APM SA

1.

Proiect: „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor
şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”
Valoarea investiţiei este de 227 833.307 mii lei (cu TVA), conform Aviz CTE MT 14/23 din
21.03.2017.
Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HG 42/2018.
Proiectul este inclus pe lista de proiecte eligibile POIM 2014-2020, contract de finantare nr.
17/31.08.2019.
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S-a
obținut
avizul
IPTANA
pentru
Obiectivul 1
Dragaje.
Pentru
Obiectivul 1
DRAGAJE, s-a
obținut
Autorizația de 31.12.2019
Construire nr.
(proiect
755/15.05.201 multianual cu
9 și au început
termen de
lucrările
de
finalizare
dragaj. Până la
iulie 2020)
data
de
30.06.2019,
cantitatea
totală dragată
este 573.600
mc.
În
paralel,
pentru Obiectul
2
-Lucrări
aferente
cheurilor
din
Portul de Lucru,
Antreprenorul a
efectuat
împreună
cu
proiectantul și
subcontractorul
ce va executa
coloanele forate,
vizite în teren
pentru

definitivarea
31.12.2019
MT
soluției
(proiect
DG OIT
constructive a multianual cu
CN APM SA
lucrărilor
termen de
aferente
finalizare
cheurilor.
iulie 2020)
Proiectul tehnic
pentru
Activitatea
2
este în curs de
elaborare,
obținându-se
Autorizația de
Construire.
Măsura 13: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă și canalizare prin preluarea de ape pluviale făcând stabilizarea zonei adiacente
În 19.08 a fost
publicat
în
SICAP anunțul
de participare
pentru „Studiu
fezabilitate +
Aplicație
de
finanțare
aferente
31.12.2019
obiectivului
(proiect
MT
Proiect: Extindere şi modernizare infrastructură de apă şi canalizare
Extindere
și multianual cu
DG OIT
1.
Valoarea estimată totală a lucrărilor pentru investiţii este de 20.000.000 Euro (fără TVA).
modernizare și
termen de
CN APM SA
consolidare
finalizare
infrastructură
2020)
de
apă
și
canalizare” cu
data limită de
depunere
a
ofertelor pentru
23.09.2019.
Procedura este
în desfășurare,
134

2.

Proiect: Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei adiacente (faleza) Portului
Constanţa între porţile de acces 3 şi 7
Valoarea estimată totală a lucrărilor pentru investiţii este de 19.000.000 Euro (fără TVA).

MT
DG OIT
CN APM SA

MT
DG OIT
CN APM SA

3.

Proiect: Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa
Valoarea estimată a lucrărilor, conform Master Plan Port Constanţa este de 29.500.000 Euro (fără
TVA).
Proiectul este inclus pe lista de proiecte eligibile POIM 2014-2020, iar cererea de finanţare se va
depune în cursul anului 2019.
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fiind
depuse
două oferte.
S-a
elaborat
Nota
conceptuală. În
prezent au loc
discuții
cu
Primăria
31.12.2019
Constanța
(proiect
privind
multianual cu
colaborarea în
termen de
vederea
finalizare
finanțării
în
2020)
funcție
de
regimul juridic
al
terenului
afectat
de
lucrări.
S-a achiziționat
Contractul
31.12.2019
pentru
(proiect
elaborarea
multianual cu
Studiului
de
termen de
soluție, care va
finalizare
stabili soluția
2020)
de racordare
avizată de către
E-DD
Enel
Distribuție,
soluție ce va sta
la baza emiterii
Avizului
Tehnic
de
Racordare.
Prin Studiul de
soluție,
elaborat
de

MT
DG OIT
CN APM SA
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către E-DD, a
fost analizată o
singură soluție
tehnică care nu 31.12.2019
răspunde
(proiect
necesităților
multianual cu
Beneficiarului
termen de
și nu prezintă
finalizare
siguranță
în
2020)
funcționare.
Beneficiarul a
înaintat
Contestație
către
conducerea EDD.
Definitivarea
Studiului
de
Fezabilitate
este posibilă
numai
după
stabilirea unei
soluții tehnice
agreată
de
ambele părți.
Proiectantul va
pregăti și va
depune
Aplicația
de
finanțare după
reavizarea SF.
A
fost
demarată
procedura de
soluționare a
divergenței
privind accesul

la
rețeaua
electrică.
Măsura 14: Reabilitarea şi modernizarea cheiurilor, precum şi a unui terminal nou de mărfuri şi pasageri

Proiect: Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (D80)
Indicatorii tehnico – economici au fost aprobaţi prin OMT nr. 578/24.05.2017.
1.

MT
DG OIT
CN APM SA

Valoarea obiectivului de investiţii este de 25.778.122 mii lei (cu TVA).
Proiectul este prevăzut în lista de proiecte POIM 2014 – 2020, contract de finantare nr.
6/18.05.2018

MT
DG OIT
CN APM SA

2.

Proiect: Dezvoltarea insulei în Portul Constanţa – Cheu de acostare pe latura de nord a
insulei artificiale, inclusiv amenajarea zonei de legătură mal – insulă, în vederea deservirii
viitoarei platforme industriale INSULARE
Proiectul este inclus pe lista proiectelor cu finanţare POIM.
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MT
DG OIT
CN APM SA

Au continuat
lucrările
de
terasamente
până la km
3+250
(inclusiv
drenurile), iar
suprastructura
a fost montată
până la km
31.12.2019
2+725.
S-a
obținut
Autorizația de
Construire
pentru
modificarea
proiectului în
timpul
execuției
datorată măririi
razei
unei
curbe.
Progresul fizic
al
lucrărilor
este
de
31.12.2019
aproximativ
87%.
S-a
obținut
31.12.2019
Acordul
de
(proiect
Mediu în data
multianual cu
de 07.05.2019.
termen de
Urmează
finalizare
aprobarea
2021)
indicatorilor

Obiectivul este prevăzut în Master Planul Portului Constanţa - poz. M5-A şi în Master Planul
General de Transport al României pentru a fi realizat în perioada 2030 – 2040.

tehnicoeconomici
elaborarea
Cererii de
Finanțare.

și

Măsura 15: Lucrări de modernizare a infrastructurii portuare în portul Mangalia
Plan de dragaj
pentru Portul
Mangalia
–
Obiectivul va fi
demarat
în 31.12.2019
Obiectiv inclus în Master Planul Portului Constanţa -Investiţii pe termen scurt - Orizont 2020 momentul în
(proiect
MT
poz. S20
care
prin multianual cu
DG OIT
1.
Plan de dragaj pentru Portul Mangalia
solicitările
termen de
CN APM SA
operatorilor
finalizare
Valoare estimată:8.322.000 euro.
portuari se va
2020)
dovedi
justificată
oportunitatea
acestuia.
Măsura 16: Atragerea de fonduri europene pentru îmbunătăţirea traficului naval prin achiziţionarea de nave tehnice dotate cu echipamente specific
Beneficiarul
a
solicitat
Antreprenorului
clarificări
cu
Proiect: PROTECT - Modernizarea infrastructurii si protecţia mediului în Portul
privire
la
Constanţa.
documentele
Proiectul este finanţat din CEF. Contractul de finanţare nr. NEA/CEF/TRAN/M
MT
depuse
pentru
2015/1131569 dintre CN APM SA Constanţa şi INEA a fost semnat în data de 24.10.2016.
DG OIT
solicitarea
31.12.2019
1.
In cadrul acestui proiect este prevăzută şi achiziţia unei nave tanc de 500 tdw, în valoare de
CN APM SA
extinderii duratei
8.988.400 lei (fără TVA), respectiv 2.084.000Euro.
de
execuție.
Avizarea
proiectului tehnic
de către Bureau
Veritas este în
fază finală.
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Lucrările
de
execuție sunt în
progres, stadiul
acestora fiind
de 55%.
Deschiderea
ofertelor pentru
achiziția navei
hidrograf
a
avut loc în data
Proiect: „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor
30.08.2019, s-a
şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”
primit o ofertă,
31.12.2019
S-a obţinut avizul Consiliului Interministerial nr. 12/15.06.2017.
s-a
analizat
(proiect
MT
Garanția
de
Valoarea investiţiei este de 227 833.307 mii lei (cu TVA), conform Aviz CTE MT 14/23 din
multianual cu
DG OIT
participare și
2.
21.03.2017.
termen de
CN APM SA
s-a solicitat o
finalizare
Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HG 42/2018.
clarificare.
iulie 2020)
În
prezent
Proiectul este inclus pe lista de proiecte eligibile POIM 2014-2020, contract de finantare
procedura
se
17/31.08.2019.
află în etapa de
analiză
și
evaluare
a
propunerii
tehnice.
Măsura 17: Mărirea capacităţii liniei de cale ferată între Agigea Ecluză - Portul Constanţa Sud şi sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză
Se va reanaliza
oportunitatea
realizării
31.12.2019
Proiect: Dublarea liniei CF Agigea Ecluză – Constanţa Ferry-Boat şi sistematizarea
proiectului în
(proiect
punctului de racord Agigea Ecluză
MT
concordanță cu
multianual cu
Studiul de fezabilitate va fi realizat în anul 2019.
DG OIT
rezultatele SF1.
termen de
Valoarea estimată a lucrărilor, conform Master Plan Port Constanţa, este de 5.000.000 euro.
CN APM SA
ului realizat de
finalizare
CNCF CFR SA
Proiectul este prevăzut în lista de proiecte POIM 2014 – 2020.
2022)
pentru
Modernizarea
infrastructurii
139

feroviare din
Portul
Constanța.
Măsura 18: Dezvoltarea Molului III/Realizarea unui terminal RO-RO şi pentru autoturisme în Portul Constanţa Sud—Agigea (molul 3S) — ETAPA 1
A (S3) şi Mol 3S şi 4S
Proiectul va fi
implementat în
conformitate cu
OUG
39/2018
privind
parteneriatul
31.12.2019
MT
public-privat,
(proiect
DG OIT
care
prevede multianual cu
CN APM SA
reglementările
termen de
privind
finalizare
încheierea,
2022)
derularea
și
încetarea
Proiect: Dezvoltarea Molului III/Realizarea unui terminal RO-RO şi pentru autoturisme în
parteneriatului.
Portul Constanţa Sud—Agigea (molul 3S) — ETAPA 1 A (S3) şi Mol 3S şi 4S — lucrări de
În
data
de
infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanţa Sud (47,32 mil.
17.09.2019, prin
1.
euro, FEN+BS).
Ordinul
nr.
Inclus in lista proiectelor strategice de investitii ce urmeaza a fi pregatite si atribuite in PPP,
270/17.09.2019
conform HG 643/2018.
al Președintelui
Comisiei
Naționale
de
Strategie
și
Prognoza,
s-a
constituit Grupul
de
lucru
„Molurile nr. 3 și
4 din Portul
Constanța Sud”,
care
are
ca
activitate
31.12.2019
MT
pregătirea
(proiect
DG OIT
studiului
de multianual cu
140

CN APM SA
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fundamentare și a
documentelor de
atribuire
a
proiectului ce va
fi realizat prin
parteneriat
public-privat.
Durata activității
grupului de lucru
fiind până la
31.12.2019,
în
luna septembrie
s-a
demarat
elaborarea
Studiului
de
prefazabilitate.

termen de
finalizare
2022)

CAPITOLUL: AFACERI INTERNE
Nr.
Instituție
Stadiul îndeplinirii Termen de
Măsuri / Acţiuni
crt.
implicată
în trimestrul III
finalizare
Măsura 1. Dezvoltarea relaţiilor şi cooperării cu structurile similare din ţările U.E., dar şi cu diverse organisme şi organizaţii internaţionale cu atribuţii
în domeniul managementului frontierei şi combaterii criminalităţii transfrontaliere
Cunoaşterea, însuşirea şi aplicarea politicilor şi priorităţilor naţionale şi europene, astfel încât să
-s-au constatat 191
1.
fie asigurată folosirea celor mai bune practici şi proceduri pentru combaterea infracţionalităţii
infracţiuni,
transfrontaliere
au fost aplicate
422 contravenţii;
Asigurarea asistenţei tehnice şi de specialitate necesare activităţii de investigare şi cercetare din
-au fost confiscate
infracţiunile deosebit de grave circumscrise acţiunilor teroriste, criminalităţii organizate
bunuri în valoare
2.
transfrontaliere, migraţiei ilegale, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale din
de 2453424 lei și
domeniile de competenţă, prin metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului săvârşirii
Garda de Coastă
au fost reţinute 31.12.2019
infracţiunilor şi prin examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă
(G.C.)
24880 ţigarete în
valoare de 13892
Gestionarea activităţilor specifice prevenirii si combaterii pirateriei, a acţiunilor teroriste si a
lei;
faptelor circumscrise crimei organizate în apele aflate in jurisdicţia statului român, în zona de
-au
fost
3.
competenţă, prin elaborarea și asigurarea implementării prevederilor documentelor ce
instrumentate
un
reglementeaza aceste activități, și a planurilor de cooperare încheiate, coordonarea în limitele şi
număr de 149 lucrări
condiţiile stabilite de lege a activităţilor desfăşurate de structurile coordonate, in acest domeniu
penale
Măsura 2. Asigurarea şi menţinerea unui nivel înalt pentru supravegherea şi controlul la frontieră, se impune introducerea şi utilizarea unor tehnologii
moderne în funcţie de necesităţile operative
Asigurarea mentinerii controlului la frontiere la nivelul cerintelor prevăzute în legislatia europeană
-s-a
urmărit
si natională prin implementarea unitară a:
stabilirea
unui
- concepţiei privind controlul la frontierele României;
cadru
general
- instrucţiunilor de aplicare a Codului Frontierelor Schengen şi celorlalte acte normative incidente;
optim şi unitar de
1.
G.C.
31.12.2019
- Strategiei privind Securizarea Frontierei de Stat si a Strategiei Naţionale de Management Integrat
organizare,
al Frontierei de Stat;
planificare,
- convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor la care România este parte;
coordonare
şi
- regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor
verificare
a
Asigurarea şi menţinerea in stare operaționala a mijloacelor de mobilitate terestră şi navală, alte
modului
de
echipamente specifice şi bunuri materiale, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, prin
realizare
a
2.
coordonarea, controlul, sprijinul si indrumarea activitatilor pe linia asigurarii tehnice cu mijloace
G.C.
controlului
la 31.12.2019
de mobilitate navală, carburanti-lubrifianți si materiale de resort
frontiere asupra
persoanelor,
a
Organizarea şi coordonarea activităţilor privind realizarea mentenanţei, dezvoltarea sau
3.
mijloacelor
de
restructurarea reţelelor de comunicaţii pentru transmisii de voce - date, urmărind folosirea cu
142

4.

eficienţă a mijloacelor şi resurselor financiare puse la dispoziţie, prin asigurarea suportului tehnic
şi decizional necesar îndeplinirii atribuţiilor de specialitate şi funcţionale ale structurilor instituției
Asigurarea folosiri eficiente a resurselor umane, a tehnicii si mijloacelor de mobilitate

transport,
a
mărfurilor şi a
bunurilor, astfel:
-trafic persoane
prin
P.T.F.2764096;
-trafic mijloace de
transport
prin
P.T.F.- 688922
-nepermiterea
intrării/ieşirii
în/din ţară 81/94

5.

Gestionarea activităţilor specifice pentru îndeplinirea misiunilor în domeniul securităţii şi
siguranţei navale în condiţiile folosirii eficiente a resurselor umane, a mijloacelor de mobilitate
navală şi a echipamentelor specifice

G.C.

-s-a
asigurat
menţinerea în stare
operaţională celor
118 mijloacelor de
mobilitate navală
și 390 mijloace de
mobilitate terestră.
Nu s-au desfăşurat
activităţi în cadrul
cooperării
cu
structurile locale
pe linie de situaţii
de urgență.
-s-a
asigurat
operativitatea
sistemului
de
transmisii date şi
intervenţie
în
cazul
apariţiei
defecţiunilor, prin
desfășurarea a 144
activități
de
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31.12.2019

remediere
acestora

a

Măsura 3. Consolidarea supravegherii legalității șederii și muncii străinilor pe teritoriul României

Inspectoratul
General pentru
Imigrări (I.G.I.)
I.T.M.
A.J.O.F.M.

1.

Informarea agenților economici care folosesc forța de muncă din state non-UE cu privire la
obligațiile ce le revin din legislația în vigoare

Inspectoratul
General pentru
Imigrări (I.G.I.)
I.T.M.
A.J.O.F.M.

2.

Activități de combatere a șederii ilegale și a muncii la negru a străinilor, precum și verificarea
scopului șederii în România

144

I.G.I.
I.G.P.F.
I.G.P.R.
I.G.J.R.
I.T.M.

S-a organizat o
campanie
de
informare
direcționată atât
către
agenții
economici
care
folosesc forța de
muncă
din
străinătate care a
vizat difuzarea de
informații
de
interes în cee ace
privește
posibilitățile
și
condițiile
de
migrație
legală
precum
și
obținerea avizelor
necesare
pentru
folosirea forței de
muncă
din
străinătate.
S-au
prezentat
riscurile generate
de migrația ilegală
și
a
muncii
nedeclarate.
S-a
intărit
colaborarea cu alte
autorități pe linia
combaterii
imigrației ilegale
și
a
muncii

31.12.2019

31.12.2019

nedeclarate
a
străinilor. Au fost
depistați 99 de
străini în condiții
ilegale.
Măsura 4. Gestionarea unitară și coerentă a situațiilor apariției unui aflux de imigranți ilegali pe teritoriul României
I.G.I.
Colaborarea cu alte instituții guvernamentale, în special cele din MAI în ceea ce privește
Au fost organizate
I.G.P.F.
gestionarea situației operative la nivelul județului; creșterea capacității de gestionare a eventualelor
6 instruiri la care
1.
I.G.P.R.
cazuri de migrației ilegală pe cale maritime, precum și continuarea instruirii lucrătorilor acestor
au participat 15
I.G.J.R.
instituții în materie de legislație pe linie de imigrări
lucrători
I.S.U.
31.12.2019
Identificarea unui sediu pentru a asigura buna funcționare a Serviciului pentru Imigrări al Județului
I.G.I.
2.
În derulare
Constanța pentru activitățile cotidiene
I.G.P.R.
I.G.I.
51 de străini au
3.
Creșterea operativității și capacității de returnare a migranților ilegali
I.G.P.F.
fost returnați la
I.G.J.R.
frontieră.
Măsura 5. Asigurarea resurselor umane, materiale şi logistice necesare implementării managementului integrat al frontierei, prin realizarea unor
mecanisme moderne de gestiune a documentelor, resurselor materiale şi umane care să conducă la creşterea eficienţei Poliţiei de Frontieră
1.
Organizarea si desfăşurarea activităţilor specifice pentru creşterea capacităţii operaţionale
-în baza graficului
activităţilor
Asigurarea procesului de formare iniţială şi continuă în condiţii de eficienţă şi eficacitate pentru
2.
formative pentru
dezvoltarea competenţelor profesionale
anul de învăţământ
3.
Asigurarea folosiri eficiente a resurselor umane, a tehnicii si mijloacelor de mobilitate navală
2018-2019, au fost
Implementarea unui management organizatoric dinamic şi flexibil, care să permită încadrarea şi
31.12.2019
organizate şi s-au
menţinerea a cel puţin 90% din posturile existente cu personal specializat
G.C.
desfăşurat
activităţi
de
învăţământ, prin:
-organizarea
examenului
de
4.
evaluare
a
competenţelor
profesionale
în
vederea eliberării
31.12.2019
atestatelor pentru
personalul
navigant, prin:
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G.C.

-desfăşurarea a 6
examene
și
evaluarea a 89
candidaţi;
-eliberarea a 89
atestate pe funcţii /
posturi/
componente
de
specialitate

Măsura 6. Siguranța cetățeanului
-276
acţiuni
derulate
cu
efective
lărgite,
1121
controale
directe,
313
infracțiuni
constatate
în
activități
operative.
-1056
stări
conflictuale
Inspectoratul de
Intensificarea activităților preventiv combative pentru creșterea gradului de siguranță și protecție
aplanate,
140
1.
Poliție Județean
pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului și siguranța rutieră
mandate
de
(I.P.J.)
aducere puse în
aplicare,
1108
petiţii rezolvate,
11358 intervenții
la evenimente din
care 9014 venite
prin SNUAU 112.
14756 sancţiuni
aplicate
în
valoare de 5393,75
mii lei.
Măsura 7. Perfecționarea actului de comandă prin intransigență față de îndeplinirea fișei postului și a ordinelor operative curente
146

31.12.2019

1.

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării și
menținerii capacității operaționale

I.P.J.

Achiziţiile
de
bunuri materiale şi
servicii au fost
efectuate conform
procedurilor
stabilite
prin
normele legale în
vigoare
şi
a
normelor
metodologice
emise de M.A.I.,
în
funcţie
de
nevoile
stricte,
avându-se
în
vedere încadrarea
în bugetul aprobat
şi a fondurilor
disponibile.

31.12.2019

I.P.J.

S-au dezvoltat şi
optimizat relaţii
active
cu
structurile M.A.I
de
la
nivelul
judeţului,
cu
celelalte instituţii
cu atribuţii în
înfăptuirea actului
de justiţie, cu
instituţiile
descentralizate şi
deconcentrate, cu
organizaţiile
nonguvernamental
e, cu sindicatele şi
patronatele, fiind

31.12.2019

Măsura 8. Obținerea de rezultate bune pe planul muncii specifice de poliție

1.

Dezvoltarea cooperării cu celelalte instituții de aplicare a legii și permanentizarea lucrului în echipă
pentru documentarea activităților ilicite a membrilor grupurilor de infractori
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încheiate
documente
de
cooperare în acest
sens.
Peste
1600
I.P.J.
articole,
52
prezențe radio/tv
care au făcut
referire
la
2.
Îmbunătățirea imaginii instituției prin mediatizarea activității desfășurate
instituţie,
7
participări
la
emisiuni radio/tv
şi 138 solicitări pe
legea
nr.
544/2001.
Măsura 9. Obţinerea de informaţii prin mijloace specifice să conducă la anchete şi mai profunde, urmărindu-se prioritar evaluarea şi recuperarea
prejudiciilor de către stat
Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referință prin combaterea
S-a acţionat pentru
evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul
prevenirea
şi
achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene
combaterea
criminalităţii
în
domeniile
achiziţiilor
publice,
al
produselor
puternic accizate,
evaziunii fiscale şi
1.
31.12.2019
I.P.J.
spălării
banilor,
corupţiei,
infracţiunilor
la
regimul
societăţilor
comerciale,
în
vederea
consolidării unui
mediu de afaceri
stabil. Pe baza
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protocoalelor
şi
solicitărilor,
s-a
colaborat
cu
reprezentanţii
Agenţiei Naţionale
de Administrare
Fiscală
Administraţiei
Judeţene
a
Finanţelor Publice
Constanta,
Direcţiei Sanitare
I.P.J.
Veterinare,
Inspectoratului
Teritorial
de
Muncă, precum şi
ai organismelor de
gestiune colectivă
a drepturilor de
autor
şi
reprezentanţilor
din
domeniul
proprietăţii
industriale.
Măsura 10. Îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență profesioniste, pentru dezvoltarea capacității de intervenție, prin achiziționarea de mijloace
speciale de intervenție la incendii, deszăpeziri, inundații
Efectuarea demersurilor către eșalonul superior, cu atribuții și competențe în dotarea
1.
Implementat
Trim. I – IV
inspectoratului cu utilaje, echipamente, accesorii
I.S.U. Constanţa
2.
Întocmirea Planului anual al achizițiilor publice
Trim. IV
Măsura 11. Eficientizarea procesului de pregătire şi instruire adecvată a personalului propriu şi a societăţii civile (S.V.S.U., S.P.S.U., C.L.S.U., prefecţi,
primari)
Pregătirea în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiei
I.S.U.
Trim. I – IV,
1.
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, prin cursuri
Constanţa
Implementat
funcție de
organizate în centrele de pregătire
planificarea
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personalului
la cursuri
2.

Planificarea şi desfăşurarea de exerciţii în cooperare cu alte structuri cu funcţii de sprijin în
rezolvarea situaţiilor de urgenţă

3.

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor „Prietenii Pompierilor”, „Cu viaţa mea apăr viaţa” şi a
concursurilor profesionale ale SVSU/SPSU.

Implementat

4.

Organizarea și desfășurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență

Implementat

Implementat

Trim. I – IV
Trim. II
mai –iunie
2019
Trim. II
iunie 2019

Participarea la pregătirea și desfășurarea unor acțiuni specific, precum și derularea Campaniilor
Implementat
Trim. I – IV
naționale de prevenire a incendiilor
Măsura 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 toate
Trim. I – IV
1.
Implementat
structurile inspectoratului
I.S.U.
Recrutarea şi selecţia personalului conform standardelor profesionale si a celorlalte reglementari
2.
Constanţa
Implementat
Trim. I – IV
specifice.
3.
Completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese
Implementat
Trim. II
Măsura 13. Îmbunătățirea procesului de planificare și acțiune în situații de urgență, inclusiv prin perfecționarea sistemului de colaborare și cooperare cu
administrația publică locală și în general, cu toate autoritățile responsabile, pe tipuri de risc
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 urgenţă, precum şi în
I.S.U.
1.
Implementat
Trim. I – IV
cazul accidentelor, avariilor, exploziilor, fenomenelor meteorologice periculoase, cutremurelor şi
Constanţa
alunecărilor de teren etc.
Întocmirea / reactualizarea planurilor de acţiune / cooperare, potrivit misiunilor ce revin
I.S.U.
2.
Implementat
Trim. I – IV
inspectoratului; cuprinderea în aceste planuri a tuturor forţelor care intervin în situaţii de urgenţă.
Constanţa
I.S.U.
3.
Actualizarea evidenţelor proprii cu forţe şi mijloace existente în zona de competenţă
Trim. I
Constanţa
Planificarea și desfășurarea de exerciții în cooperare cualte structuri cu funcții de sprijin în
I.S.U.
4.
Implementat
Trim. I – IV
rezolvarea situațiilor de urgență
Constanţa
Măsura 14. Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv, în scopul rducerii factorilor de risc, numărului de victim și pagube
Planificarea și desfășurarea activităților de prevenire a situațiilor de urgență, conform concepției
1.
I.S.U. Constanţa
Implementat
Trim. I – IV
specifice de prevenire a situațiilor de urgență
Urmărirea îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți prin O.I.G. nr.207/I.G. din 15.03.2017
Implementat
2.
pentru aprobarea criteriilor și indicatorilor de evaluare a activității de prevenire a situațiilor de I.S.U. Constanţa
Trim. I – IV
urgență.
Măsura 15. Asigurarea transparenţei activităţilor şi a rezultatelor precum şi informarea publică corespunzătoare
5.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Elaborarea planului de informare și relații publice
Acreditarea/Reacreditarea reprezentanților mass-media
Organizarea evenimentelor de presă
Actualizarea și gestionarea informațiilor de interes public pe site-ul inspectoratului
Gestionarea informațiilor de interes public, furnizate la cerere sau din oficiu, sub incidența legii
nr.544/2001
Actualizarea P.A.A.R. și continuarea completării studiilor, prognozelor și analizelor statistice
privind tipurile de risc, natura și frecvența acestora în zona de competență, viteza de evoluție, gradul
de perturbare a stării de normalitate, parametrii de stare și timp ce determină declanșarea unei
situații de urgență

I.S.U. Constanţa
I.S.U. Constanţa
I.S.U. Constanţa
I.S.U. Constanţa

Implementat
Implementat

Trim. I
Trim. I
Trim. I-IV
Trim. I-IV

I.S.U. Constanţa

Implementat

Trim. I-IV

I.S.U. Constanţa

Implementat

Întocmirea Analizei cu situația soluționării petițiilor și raportarea acesteia la eșalonul superior

Trim. I-IV

-

Trim. I
Ianuarie
Trim.III
Iulie

Implementat

Trim. I – IV

I.S.U. Constanţa
Asigurarea permanentă a modalităţii de primire/înregistrare a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor și
direcționarea acestora către structurile competente
Măsura 16. Asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică
8.

1.

Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, organizarea și executarea misiunilor de
ordine publică

Inspectoratul de
-340 ordine
Jandarmi
dispoziții
Județean
Constanța
(I.J.J.)
Gruparea de
Jandarmi
Mobilă
(G.J.Mb.)
I.J.J.

2.

Realizarea unei estimări judicioase a efectivelor necesare pentru executarea misiunilor în situația
solicitărilor pentru efective în sprijin sau pentru preluarea misiunilor
G.J.Mb.
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-128 ordine
dispoziții

și

31.12.2019
și

-340
solicitări
analizate/
soluționate
-121 misiuni de
asigurare a ordinii
și
siguranței
publice și 2839

31.12.2019

3.

4.

misiuni
de
menținere a ordinii
și
siguranței
publice publice
-2 măsuri stabilite
în
urma
unui
control executat în
anul precedent
-

Executarea de controale tematice și inopinate pe segmentul ordinii publice
Punerea în aplicare a dispozițiilor / planurilor de măsuri/ concepțiilor de acțiune în domeniul ordinii
publice transmise de eșalonul superior
Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind domeniul ordinii publice,
precum și organizarea și coordonarea de convocări și ședințe de pregătire în domeniul de interes

5.

I.J.J.

6.

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

Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare/ sancționare a faptelor de natură penală/
contravențională, precum și verificarea rapoartelor întocmite cu această ocazie precum și creșterea
prezenței în zonele publice cu potențial criminogen, instituții de învățământ, mediu rural și silvic
7.

I.J.J.
8.

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

152

-30
seminarii/
conferințe/
întâlniri;
-1
convocări/
ședințe de pregătire
organizate
-29 documente ce
conţin
analize,
sinteze, informări,
studii, prognoze,
statistici, grafice,
etc.;
-136 ordine şi
dispoziţii
elaborate/
transmise
-81
rapoarte
întocmite cu ocazia
constatării faptelor
de natură penală;
-923 infracţiuni şi
contravenţii
constatate
-530 acţiuni de
punere în executare

31.12.2019

31.12.2019

G.J.Mb.
9.

Coordonarea activităților preventiv-educative desfășurate de personalul unității

10.

Propuneri de modificare și completare a cadrului normativ ce reglementează activitatea structurilor
de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale

11.

Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru pe teme privind prevenirea și combaterea
terorismului, inovații ale tehnicii specifice de intervenție

12.

Identificarea eventualelor neajunsuri care pot afecta timpul de răspuns a structurilor antiteroriste și
de acțiuni speciale și inițierea demersurilor pentru soluționare, precum și reducerea timpului mediu
de răspuns și creșterea calității de intervenție de ordine publică și antiteroristă

I.J.J.

Coordonarea activităților privind planificarea, organizarea și executarea misiunilor / activităților
pe linie de pază a transporturilor cu caracter special

Măsura 18. Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor
153

31.12.2019

-

I.J.J.

-

G.J.Mb.

-s-au executat 52
misiuni de protecție
antiteroristă

Măsura 17. Asigurarea securității obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență
Asigurarea eficienței dispozitivelor adoptate, concomitent cu menținerea la un nivel minim al
1.
incidentelor de securitate produse la obiectivele din responsabilitate

2.

a mandatelor de
aducere;
-157 adrese de
înaintare
a
mandatelor
de
aducere,
comunicate către
unitate
-49 mandate de
aducere puse în
aplicare
-39 acţiuni

31.12.2019

-

I.J.J.

-18
informări
transmise
cu
privire
la
transporturile
organizate
sub
licență ANCEX
-14 acțiuni comune
cu inspectorat –
ISCTR

31.12.2019

1.

Inițierea demersurilor pentru intensificarea schimbului de informații cu entitățile de analiză a
informației din cadrul Poliției Române şi structurile de analiză a informațiilor din cadrul S.J.P.I. și
asigurarea accesului reciproc la resursele informaționale deținute de fiecare structură

2.

Operaționalizarea dispeceratului de monitorizare și conectarea sistemelor tehnice de securitate la
acestea

3.

Verificarea capacității operaționale a structurilor unității prin exerciții de alertare, conform Planului
unic

4.

5.

6.

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

Cunoașterea situației operative în conexiune cu evenimente/ activități/ acțiuni cu impact asupra
climatului de ordine și siguranță publică
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-

31.12.2019

-

Semestrial

-5
exerciții
planificate
și
desfășurate

Conform
planurilor
aprobate
31.12.2019

I.J.J.

I.J.J.
G.J.Mb.
I.J.J.

31.12.2019
-

G.J.Mb.

G.J.Mb.

- s-a avut în vedere
obținerea datelor și
informațiilor
de
interes
operativ
privind acțiunile de
protest organizate,
în scopul prevenirii
unor
acte
de
dezordine și de
identificare
a
riscurilor
și
vulnerabilităților
ce
pot
afecta
ordinea și siguranța
publică, în scopul
prevenirii
unor
situații de risc
associate
aeroporturilor
civile și zonei de

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Verificarea capabilităților inspectoratului privind realizarea măsurilor de protecție a personalului,
intervenția în sprijinul populației și participarea structurilor unității la exercițiile organizate pe linia
protecției civile

Analizarea activităților desfășurate în baza planurilor/ protocoalelor de cooperare/ colaborare
existente la nivelul inspectoratului
Organizarea și desfășurarea de antrenamente, instructaje sau alte activități de pregătire a
personalului pe linia managementului stărilor excepționale
Efectuarea demersurilor pentru deblocarea posturilor vacante, recrutarea candidaților și
organizarea de concursuri în vederea selecționării și încadrării personalului
Continuarea pregătirii personalului prin intermediul platformei de pregătire de tip e-Learning

I.J.J.

dispunere
a
acestora
-3
exerciții
organizate de alte
structuri
cu
atribuții
în
domeniu, la care au
participat
structurile
inspectoratului

Cu ocazia
executării
exercițiilor

I.J.J.

-

Anual

I.J.J.

-

Semestrial

I.J.J.

Continuarea participării personalului unității la programe de formare profesională individuală, în
special a personalului încadrat din sursă externă și consolidarea pregătirii fizice a personalului

-2 participanți la
programe
de
formare
profesională

31.12.2019

Măsura 19. Eficientizarea activității de prevenire a incidentelor de securitate privind protecția informațiilor clasificate naționale, NATO, UE

1.

Promovarea activităților de verificare a cunoștințelor, teste adaptate specificului activităților
fiecărei structuri
I.J.J.

Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuții pe linia dezvoltării controlului intern
managerial din unitate
Măsura 20. Eficientizarea managementului organizațional
1.
Organizarea de întâlniri cu procurorii Parchetului Militar
2.
Executarea de verificări la nivelul structurilor unității unde au fost sesizate disfuncționalități
Îndrumarea metodologică a personalului cu atribuții pe linia dezvoltării controlului intern
3.
managerial din unitate
2.
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I.J.J.
I.J.J.
I.J.J.

-54 activități de
testare
a
cunoștințelor
pe
linia
protecției
informațiilor
clasificate

Trimestrial

-

Semestrial

-

Semestrial
La ordin
Semestrial

-

G.J.Mb.

Crearea unui cadru unitar pentru acțiunile derulate la nivelul instituției în vederea dezvoltării
sistemului de control intern managerial

I.J.J.

- au fost executate
operațiuni
de
autoevaluare
a
sistemului
de
control
intern
managerial;
-s-au
desfășurat
ședințe
ale
Comisiei
de
monitorizare
S.C.I.M.
-

-au fost difuzate
procedurile
de
sistem întocmite la
4.
nivelul
Inspectoratului
General
al
G.J.Mb.
Jandarmeriei
Române
5.
Identificarea, descrierea, evaluarea și stabilirea măsurilor de control a riscurilor de corupție
I.J.J.
Măsura 21. Eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacității administrative și operaționale
Studierea legislației de nivel superior, a legislației de nivel inferior incidente în derularea activității/
misiunii
I.J.J.
-activitatea
se
desfășoară
conform Planului
anual de pregătire,
1.
dar și în urma
informărilor
periodice privind
noutățile
legislative și a altor
G.J.Mb.
acte normative cu
incidență
în
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Anual
-

Anual
31.12.2019


2.

Evaluarea psihologică periodică a personalului
Planificarea, organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice prin respectarea
prevederilor legale în materia achizițiilor publice

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

3.
G.J.Mb.
Promovarea misiunilor, rezultatelor și a rolului social al Jandarmeriei Române;
Monitorizarea aparițiilor în presa audiovizuală, scrisă și online (inclusiv social-media) a
materialelor/ informațiilor referitoare la inpectorat pentru o gestionare oportună, proactivă și
eficientă a imaginii instituției;
Gestionarea situațiilor cu potențial mediatic negativ la adresa instituției prin toate canalele de
comunicare instituțională (declarații de presă/ conferințe de presă, comunicate de presă, site-ul
oficial, pagina de Facebook și Twitter a instituției) Gestionarea situațiilor cu potențial mediatic
negativ la adresa instituției prin toate canalele de comunicare instituțională (declarații de presă/
conferințe de presă, comunicate de presă, site-ul oficial, pagina de Facebook și Twitter a instituției).

I.J.J.
4.
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activitatea
instituției
-s-au achiziționat
produse, servicii și
bunuri, conform
referatelor
de
necesitate
-au fost întocmite şi
transmise
către
mass media 26
buletine
informative, s-au
organizat/s-a
participat
la 3
conferinţe
de
presă/briefinguri,
s-au acordat peste
14 interviuri, care
s-au concretizat în
aproximativ 500 de
apariţii în presa
scrisă, radio, TV şi
presa online.
-s-au desfăşurat 15
campanii la nivel
local.
-s-au desfăşurat 15
activităţi
în
colaborare
cu
parteneri din cadrul
altor instituţii, din
cadrul
societăţii
civile sau
din
cadrul unor ONGuri;

Trimestrial
Trimestrial

Trimestrial

- au fost elaborate
28
buletine
informative, fiind
totodată
G.J.Mb.
înregistrate 140 de
apariții în presa
scrisă, 44 apariții
radio și 53 TV
Măsura 22. Creșterea performanței activității în domeniul protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Includerea în Planul anual de pregătire a temelor privind cunoașterea legislației comunitare și
-au fost desfășurate
1.
naționale în materia prelucrării datelor cu caracter personal
activități
de
I.J.J.
pregătire
pentru
Transmiterea de instructaje către toate structurile operative unității
personalul care are
acces la datele cu
caracter personal Trimestrial
2.
sau
care
în
activitatea curentă
G.J.Mb.
gestionează date cu
caracter personal
Măsura 23. Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural și acțional cu dimensiunile, configurația și misiunile structurilor operative care
să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice
Achiziționarea de mijloace de transport auto pentru completarea dotării parcului de autovehicule
I.J.J.
31.12.2019
1.
G.J.Mb.
Achiziţionarea articolelor de echipament de protecţie pentru efectivele care execută misiuni de
I.J.J.
2.
31.12.2019
ordine publică
G.J.Mb.
Asigurarea completării dotarii unității cu bunuri materiale de comunicații și tehnologia informației
-s-au achiziționat
3. și asigurarea de servicii de voce, date în telefonie mobilă și telefonie fixă
G.J.Mb.
consumabilele
31.12.2019
necesare
Măsura 24. Creșterea capacității instituționale de absorție a fondurilor externe
Elaborarea și depunerea spre finanțare a unor noi fișe de proiect / documentații de proiect / note
Trimestrul
conceptuale / cereri de finanțare
-se află în etapa de
IV 2019
I.J.J.
evaluare obiectivul
1.
de
investiții
G.J.Mb.
Reabilitare clădire
comandament
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CAPITOLUL: CULTURĂ, CULTE ȘI MINORITĂȚI
Nr.
Obiective / Acţiuni
Crt.
Măsura 1. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii
1.
Acordarea de consultanţă la cerere, autorităţilor publice locale, persoanelor fizice şi
persoanelor juridice cu privire protejarea, conservarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional

Institutie
implicată
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

Stadiul îndeplinirii în
trimestrul III

S-a
consultanţă

Termen de
finalizare

acordat

Permanent

Au fost emise 824
avize, în baza Lg.
422/2001 şi O.G.
43/2000; 44 certificate
de descărcare de
sarcină arheologică, în
baza OG 43/2000, 108
documentații
în
vederea
exercitării/neexercitări
i
dreptului
de
preemțiune şi 54 avize
specifice, în baza Lg.
17/2014.
Nu a fost cazul

Permanent

Permanent

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;

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;

S-au
efectuat
controale în
Constanța

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;

Nu a fost cazul

Permanent

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

În curs de derulare

Permanent

6.

159

14
jud.

Permanent

7.

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;

2 sancțiuni

Permanent

8.

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

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

În curs de derulare

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

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;

11.

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

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa;

Colaborare
cu
Instituția Prefectului în
vederea
informării
primarilor din județ cu
privire la utilizatorii de
detectoare de metale
pentru
diseminarea
informațiilor în rândul
cetățenilor, în vederea
prevenirii
infracțiunilor ce aduc
atingere patrimoniului
cultural
national,
atribuțiile autorităților
publice locale privind
semnalizarea
monumentelor istorice
din raza de competență
A fost transmisă 1
autorizație
de
funcționare către SC
ART
ANTIK
GALLERY SRL
Au fost eliberate 6
certificate de export
definitive
și
1
adeverință de export
definitiv

Măsura 2. Parteneriat public-privat în domeniul culturii
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Permanent

Permanent

1.

Prezentarea activității Direcției Județene pentru Cultură Constanța, precum și
informarea cu privire la colaborarea pe linia protejării patrimoniului cultural
national cu autoritățile publice locale, persoane fizice, persoane juridice

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanța

În derulare

Noiembrie 2019

2.

Actualizarea evidenţei monumentelor istorice (LMI).

În derulare

Permanent

3.

Realizare site promovare patrimoniu cultural national: monumente istorice din
județul Constanța

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

În derulare

Octombrie 2019

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

În derulare

Permanent

1 verificare la Muzeul
Marinei
Române
Constanța;
-S-a
purtat
corespondență
cu
privire la situația a 9
bunuri
culturale
deținute de MINA

Permanent

4.

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

Măsura 3. Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor naționale
1.
Verificarea stării bunurilor mobile de patrimoniu cultural şi respectarea normelor în Direcţia Judeţeană
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;
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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.

Măsura 4. Sprijinirea colectivităților locale
1.
Instituția va desfățura activități de promovare, funcție de tipul proiectului
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Muzeul de Artă
Constanța și aflate în
Constanţa; Muzeul custodia
ICDCOC
de Artă Populară
Palas
Constanţa;
Muzeul Marinei
Române
Constanţa;
Complexul
Cultural “Callatis”
Mangalia – Secţia
Muzeul de
Arheologie
Mangalia; Muzeul
Militar Naţional
“Regele Ferdinand
I”– Filiala
Constanţa
Direcţia Judeţeană
Nu a fost cazul
pentru Cultură
Constanţa;
Instituţiile muzeale
din judeţul
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură
Constanţa

Când este cazul

S-a acordat
consultanță

În funcție de
cereri

Nu a fost cazul

Când este cazul

Nu a fost cazul

Când este cazul

Măsura 5. Încurajarea investițiilor private în patrimoniul cultural mobil prin oferirea de facilități fiscale, pe o perioadă determinată, pentru lucrările
de restaurare și amenajare a acelor imobile ce vor fi incluse în circuitul turistic
1.
Se realizează prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, conform legislației în Direcţia Judeţeană
Nu a fost cazul
În funcție de
vigoare
pentru Cultură
solicitări
Constanța și
Ministerul Culturii
și Identității
Naționale
Măsura 6. Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar, precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul
patrimoniului la nivelul învăţământului universitar
1.
Întâlniri cu elevii pentru cunoaşterea importanţei patrimoniului cultural naţional
Direcţia Judeţeană Martie-aprilie
mobil
pentru Cultură
2019
Constanţa;
Colegiul Naţional
Pedagogic
“Constantin
Brătescu” ,
Constanţa;
Liceul “George
Călinescu”,
Constanţa; Şcoala
cu clasale I-VIII
Cumpăna, judeţul
Constanţa
Măsura 7. Înființarea unui punct național de contact la Ministerul Culturii, pentru actorii implicați în dezvoltarea de proiecte și parteneriate culturale
interne și internaționale
1.
Se realizează prin Ministerul Culturii și Identității Naționale
Direcţia Judeţeană
Nu a fost cazul
Când este cazul
pentru Cultură
Constanța și
Ministerul Culturii
și Identității
Naționale
Măsura 8. Pregătirea Centenarului Marii Uniri
1.
Pregătirea și lansarea albumului Monumente dedicate eroilor din Primul Război
Direcţia Judeţeană
În derulare
30.06.2019
Mondial
pentru Cultură
Constanţa;
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Primăria Mun.
Constanţa;
primăriile din
judeţul Constanţa
MINORITĂȚI
Măsura 1. Încurajarea dialogului interetnic
Colaborarea cu organizaţiile minorităţilor naţionale pentru afirmarea şi păstrarea Instituţia
1.
identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase, încurajarea dialogului interetnic Prefectuluişi combaterea formelor de extremism.
Judeţul Constanţa
Participarea la activităţile autorităţilor sau instituţiilor publice locale sau centrale
2.
care se referă la minorităţile naţionale.

Deplasări la sediul
31.12.2019
UDTR și UDTTMR
Participare alături de
reprezentantii
minorităilor tătare și
turce
la
Ziua
Democrației și Unității
Turciei,
Concertul
susținut de Orchestra
de Muzică Populară
Kazahstan,
Măsura 2. Îmbunătăţirea situţiei romilor şi continuarea politicilor de reducere a decalajelor dintre populaţia romă şi societate în ansamblu
1.
Consolidarea Grupului de lucru mixt pentru romi cu scopul analizării, planificării, Instituţia
1 ședință GLM
31.12.2019
organizării şi implementării activităţii sectoriale pentru îndeplinirea obiectivelor şi Prefectuluisarcinilor din planul general de măsuri.
Judeţul Constanţa
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CAPITOLUL: TINERET ŞI SPORT
Stadiul
Termen de
Măsuri / Acţiuni
îndeplinirii în
finalizare
trimestru III
Măsura 1. Implementarea programului naţional pentru promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a implicării sociale în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei
1. SNV – Saptamana Nationala a Voluntariatului
31.05.2019
DJST Constanta,
ONG-uri
2. Şcoala Altfel – diferite activităţi ce au ca finalitate promovarea voluntariatului
31.12.2019
- Adolescență
fără Violență și
Droguri
Activități
alternative de
petrecere
a
timpului,
desfasurate in
Centrul
de
Agrement
eforie
Sud,
alternativa la
consumul de
DJST Constanta și factori de risc
3.
Campanie de responsabilitate
31.12.2019
ONG-uri Constanța - Vacanță in
Siguranta
Activitate de
prevenire
si
informare in
centrele
de
agrement ale
DJST
CONSTANTA
, având ca
tematica
infractiunile și
faptele
antisociale

Nr.
crt.

Institutie
implicată
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4.

Activități de prevenire și informare în mediul liceal cu privire la diferite teme de interes pentru
tineri

5.

Acordare de sprijin şi suport în implementarea de diferite proiecte cu impact în comunitate pe
voluntariat

DJST Constanta,
ONG-uri

6.

Zâmbete pentru viitor – curs formare leadership NEGRU VODA

DJST Constanta,
ONG TEAM
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savarsite
de
minori
sau
asupra
minorilor
si
altor categorii
sociale
de
tineri
Au fost oferite
informații
referitoare la
combaterea și
prevenirea
traficului
de
persoane
-Voluntariat –
Atelier
de
Implicare
30 de tineri au
fost pregatiti in
animatie socio
educativa
si
organizarea de
activitati
de
voluntariat
Peste 300 de
tineri
au
participat
la
Scoala de Vara
,
Curs
si
schimb
de
experiență.
Urmare
participării
tinerii
au
dobândit
diferite abilități
și competențe

31.12.2019

31.12.2019

30.07.2019

7.

DJST Constanta,
ONG YOUTH
VISION

Voluntariat în comunitatea ta
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sociale legate
de comunicare,
leadership,
management
asociativ,
munca
în
echipa.
Proiectul s-a
desfășurat luna
iunie,
iulie,
august.
În
cadrul
proiectului s-au
desfășurat
2
tabere
de
animatie.
-Mișcare
pentru
un
mediu
curat
Ocolul Silvic
Constanta,
Rezervatia
Fantanita,
Liceul Teoretic
Murfatlar, Let s
Do It Romania,
Primaria
Orasului
Murfatlar,
Institutia
Prefectului
Judetul
Constanta
Au
fost
ecologizate
mai multe zone
din
Judetul

31.12.2019

Constanta.
Proiectul
desfasuranduse la nivel
national.
In
Constanta au
fost mobilizati
cateva sute de
voluntari prin
diferiti
parteneri
si
colaboratori.
Zone
ecologizate –
Fantanita,Hars
ova,
Cernavoda,
Hagieni, Plaja
Modern
8.

Gala Tineretului

9.

Organizare C.L.P. 2018

10.

9 Mai 2019 – Ziua Europei

DJST Constanta,
ONG-uri
DJST Constanta
DJST Constanta,
ISJ Constanța și
ONG TEAM
DJST Constanta și
ISJ Constanța
DJST Constanta și
ISJ Constanța
DJST Constanta,
CREE și Lic.
Ovidius

11. Scoala de afaceri
12. 1 decembrie 2019
13. Gândesc economic, deci Castig

14.

Vara Impreuna – editare revista educaţie civică si activitati de petrecere a timpului liber cu
caracter civic
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DJST Constanta,
Fundația Giovanni
Bosco

-

05.12.2019

-

25.07.2019

-

10.05.2019

-

14.12.2019

-

02.12.2019

-

01.06.2019

Peste 600 de
tineri, asistați
de voluntari au
participat timp

01.08.2019

de o luna la
sediul fundației
la
diferite
activități social
educative
și
sportive
Măsura 2. Promovarea culturii şi activităţilor vocaţionale prin dezvoltarea taberelor tematice.
Înfiinţarea de programe naţionale pentru pregătirea vocaţională a tinerilor (muzică, pictură etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Ministerul
Educaţiei.
1. Pregătirea celor trei centre de agrement pentru activitățile de tabără din sezonul de vară 2019
DJST Constanţa
01.06.2019
Danais Aeterna
Gladiatores
Honores Proiectul
se
refera
la
promovarea
unor
situri
arheologice
prin
intermediul
activitatilor de
tip
reenactement.
DJST Constanţa, 3
2. 3 Tabere Naţionale, cate o tabara pe centru, cel putin 100 de persoane pe tabără
Astfel
prin 16.09.2019
ONG-uri implicate
intermediul a
7-8
tineri
formati
in
tehnicile antice
specifice
gladiatorilor au
desfasurat
activitati
–
simulari lupte,
pregatire arme
de
epoca,
ateliere
de
ceramica – în
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3.

4.

diferite locații
–Histria,
Capidava,
Adamclisi.
Beneficiari
fiind grupurile
organizate de
turisti.
DJST
Constanța
a
găzduit peste 3
000 de tineri în
cele de 3 centre
de
agrement
aflate
în
administrare
prin
acest
program. De
Desfăşurare program naţional de tabere sociale şi cu dizabilităţi, cel putin 200 de tineri participanţi.
DJST Constanţa
asemenea 300
de
tineri
constanteni au
beneficiat de
serviciile
oferite în acest
program, fiind
trimisi
în
diferite locații
din țara.
DJST Constanţa, Festival
ONG – Club
Național
Petrochim,
Dobroge
A.C.C.S.A.L.P.A., Mândră Grădină
3 evenimente culturale de tip festival
As. Sportului pentru Peste 30 de
Persoane cu
ansambluri
Handicap Constanţa, populare, peste
ONG România
800 de tineri,
Dacia Casa Noastră au participat
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16.09.2019

Trim. III
2019

într-un
eveniment unic
la
nivel
național
organizat
în
judetul
Constanta.
Festivalul
a
fost
realizat
timp de 7 zile
pe 6 scene
simultan.
Organizarea de activități de petrecere a timpului liber și de animație pentru tinerii sosiți în C.A.
DJST Constanţa,
15.09.2019
aflate în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Cța
ONG-uri
Măsura 3. Înfiinţarea de asociaţii sportive şcolare la nivelul instituţiilor de învăţământ, finanţate în baza Legii 350/2005 de către Consiliile Locale pentru
municipii şi oraşe, iar pentru comune de către Consiliile Judeţene
1
aviz
–
Asociația
Trim. III
1. Sprijin logistic şi eliberare certificat de identitate sportivă şi aviz funcţionare
D.J.S.T.
Sportivă
2019
Săgeata Stejaru
Măsura 4. Constituirea Consiliului Naţional al mişcării sportive din România
1. Formarea Consiliului Judeţean al mişcării sportive din Constanţa
30.06.2019
D.J.S.T.
Implementarea Programelor Sportive Judeţene: „Relansarea sportului constănţean” şi „România
2.
31.12.2019
în mişcare”
Măsura 5. Implementarea unui program naţional de promovare a sportului şi a beneficiilor acestuia prin cooptarea marilor sportivi
DJST Constanţa,
ISJ Constanţa,
Primăria
Municipiului
Implementarea programelor sportive naționale Campionii României în școală, liceu și universitate
Constanţa,
1.
31.12.2019
și România în mișcare
Consiliul Judeţean
Constanţa,
Consiliul Judeţean
al mişcării sportive
din Constanţa,
5.
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2.

2.

asociaţii judeţene
pe ramură de sport
DJST Constanţa,
ISJ Constanţa,
Primăria
Municipiului
Constanţa,
Consiliul Judeţean
Constanţa,
Consiliul Judeţean
al mişcării sportive
din Constanţa,
organizaţii de
voluntari
DJST Constanţa,
ISJ Constanţa,
Primăria
Municipiului
Constanţa,
Consiliul Judeţean
Constanţa,
Consiliul Judeţean
al mişcării sportive
din Constanţa,
asociaţii judeţene
pe ramură de sport

Organizarea de evenimente sportive de promovare

Organizarea de campanii de informare în şcolile şi liceele constănţene

1 acțiune
Joacă fotbal cu
F.C.
Farul
Constanța
–
promovarea
fotbalului
în
școlile
din
județul
Constața

Trim. III
2019

1 acțiune –
Constituirea
Comisiei
Județene
de
Educație
Sportivă

Trim. III
2019

4 acțiuni
-Crosul
Copiilor
–
atletism
-Campionatul
Național
de
Handbal
pe
Plajă

Trim. III
2019

Măsura 6. Reorganizarea competiţiilor judeţene, interşcolare.

1.

Organizarea de competiţii judeţene interşcolare

D.J.S.T.
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-Campionatul
Național
de
Oină
-Campionatul
Național
de
Lupte pe Plajă
Măsura 7. Încurajarea sportului de masă

1.

Organizarea de evenimente şi proiecte sportive adresate tuturor categoriilor de vârstă

173

D.J.S.T.

10 acțiuni
-AQUA
–
Trichalleng –
triatlon
-Cupa
Europeana –
triatlon
-Cupa
Marii
Negre –editia a
VIII-a
–
ciclism
-Cupa
Prieteniei
–
Fotbal
-Urban Legend
08 – K1 –
MMA
-Cupa Ronin –
Karate
-Cupa
României
la
Volei pe Plajă
-Cupa
Mării
Negre - etapa I
– ciclism
-Stagiu
Național
de
pregătire ITF –
arte martiale

Trim. III
2019

-Corporate
Games

2.

Asigurarea
condițiilor
de
igienă–18452 lei

Îmbunătăţirea condiţiilor din bazele sportive şi centrele de agrement pentru practicarea exerciţiilor
fizice - 100.000 lei.

Măsura 8. Susţinerea sportului de performanţă
3
-Campionatul
Național
–
etape
din
sezonul regulat
handbal,
baschet, volei
Trim. III
1. Susţinerea activităţii centrelor de pregătire sportivă (judeţene, naţionale şi olimpice)
D.J.S.T, Federații Programul
2019
sportive Naționale, Național
Comitetul Olimpic Relansarea
și Sportiv Român Gimnasticii
Românești –
Țară,
țară,
vrem
campioane
Modernizarea bazelor sportive şi a centrelor de agrement în vederea asigurării unei pregătiri
Pregătirea
superioare a sportivilor de performanţă
centrelor
de
agreement
2.
Trim. III 2019
pentru sezonul
estival:
91724 lei
Măsura 9. Folosirea activităţilor fizice şi a sportului ca o componentă importantă pentru integrarea în comunitate a invalizilor, copiilor cu dizabilităţi
şi a celor orfani
1.

Organizarea de activităţi sportive

D.J.S.T.
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-

31.12.2019

