PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2016 AL JUDEȚULUI SIBIU
PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE

CAPITOLUL INTERNE
Nr.
Entitatea implicată
Acțiunea
crt.
în realizare
Obiectiv: Creșterea continuă a gradului de siguranță a cetățeanului atât în mediul rural cât și în mediul urban
1.
Creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului infracțional stradal, precum
și prin creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar și
Serviciul Poliției de
universitar, o prioritate a Poliției Române
Ordine Publică
2.

Desfășurarea de activități preventive specifice mediului stradal și destinate reducerii
infracțiunilor săvârșite în acest mediu, pe domeniul prioritar Prevenirea infracțiunilor contra
patrimoniului

Persoana
responsabilă

Termen de
finalizare

Șeful Serviciului
Ordine Publică
Cms. șef Căpățână
Iulian

31.12.2016

Compartimentul de
Cms. Cristian
Analiză și Prevenire
Stanciu
a Criminalității
Obiectiv: Scăderea dinamicii accidentelor de circulație, cu prioritate a acelora care au drept consecințe pierderea de vieți omenești
3.
Continuarea activităților preventive și de aplicare a legii cu fermitate, pentru a menține
Șeful Serviciului
trendul descendent al numărului de persoane decedate în urma accidentelor rutiere
Serviciul Rutier
Rutier
Polițiile municipale
Cms. șef dr.
și orășenești
Pahonțu Alin
Șefii de subunități
4.
Scăderea numărului de persoane rănite grav ca urmare a accidentelor rutiere
Șeful Serviciului
Serviciul Rutier
Rutier
Polițiile municipale
Cms. șef dr.
și orășenești
Pahonțu Alin
Șefii de subunități
5.
Asigurarea unui climat de siguranță rutieră în zona centrelor universitare, a campusurilor și
Serviciul Rutier
Șeful Serviciului
căminelor studențești
Polițiile municipale
Rutier
și orășenești
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31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Cms. șef dr.
Pahonțu Alin
Șefii de subunități
Obiectivul: Creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului atât în mediul rural cât și în mediul urban
Definitivarea demersurilor pentru înființarea unor noi puncte de lucru (subunități de
Inspectoratul pentru
6.
intervenție) Dumbrăveni.
Situații de Urgență
Sibiu
7.

8.

9.

Prim –adjunct al
inspectorului șef

31.12.2016

Finalizarea implementării proiectului SMISU (Sistemul de Management Informațional Inspectoratul pentru
pentru Situații de Urgență) la nivelul inspectoratului, prin:
Situații de Urgență
- finalizarea lucrărilor de amenajare a sălii pentru conducerea și coordonarea acțiunilor de
Sibiu
intervenție pentru activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
- realizarea lucrărilor de cablare structurată.
Realizarea unei vizibilități și a unei pregătiri a populației, sub toate formele ei. De exemplu Inspectoratul pentru
distribuirea de pliante la toate punctele de informare (primării, agenții de turism, frontieră, Situații de Urgență
etc ) și la toate hotelurile, instituțiile, revistele de informare a comunității locale, biserici, massSibiu
media.

Prim –adjunct al
inspectorului șef

31.12.2016

Adjunct al
inspectorului șef

31.12.2016

Intensificarea operaționalizării Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență și a Serviciilor Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Private pentru Situații de Urgență.
Sibiu

Adjunct al
inspectorului șef

31.12.2016

Obiectivul –GENERAL: Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică/Obiectiv specific: Creșterea performanței
acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii și siguranței public
Optimizarea procesului de planificare, organizare, conducere și executare a misiunilor de ordine
10.
publică.
Indicatori de evaluare: Scăderea numărului de incidente înregistrate pe timpul executării misiunilor
raportat la numărul de misiuni de ordine publică.
Numărul de misiuni executate
Standardizarea documentelor de planificare, organizare și executare a misiunilor de ordine publică.
11.
Indicatori de evaluare: Numărul ordinelor, dispozițiilor elaborate /completate /modificate

2

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Prim adjunct
Sef SOSP

Prim adjunct
Sef SOSP
Cdt. Dt. 1 Mb.
Cdt. Dt. 3
Sef

Trimestrele
I – IV

Trimestrele
I – IV

Sectia de Jandarmi
Mediaș

12.

Elaborarea / actualizarea procedurilor interne.
Indicatori de evaluare: Numărul procedurilor interne elaborate /actualizate

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Sef SOSP

Trimestrele
I – IV

Obiectiv specific: Creșterea performanței misiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice

13.

Reducerea timpului de intervenție la evenimente și creșterea calității serviciului prestat.
Indicatori de evaluare: Numărul de intervenții sub 10 minute în mediul urban
Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

14.

15.

Acțiuni de combatere a faptelor antisociale executate, finalizate cu constatări de natură penală și / sau
contravențională.
Indicatori de evaluare: Numărul faptelor de natură penală / contravențională constatate în urma
executării acțiunilor de combatere a faptelor antisociale
Realizarea unor dispozitive de acțiune flexibile care să acționeze după principiul „cel mai apropiat
element de dispozitiv acționează”.
Indicatori de evaluare: Numărul patrulelor în sistem integrat și de jandarmi angrenate în misiuni
de menținere a ordinii publice.
Numărul de misiuni executate

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Prim adjunct
Sef SOSP
Cdt. Dt. 1 Mb.
Cdt. Dt. 3
Sef
Sectia de Jandarmi
Mediaș
Sef SOSP

Trimestrele
I – IV

Trimestrele
I – IV

Sef SOSP
Cdt. Dt. 1 Mb.
Inspectoratul de
Cdt. Dt. 3
Trimestrele
Jandarmi Județean
I – IV
Sef
Sibiu
Sectia de Jandarmi
Mediaș
Obiectiv specific: Creșterea performanței activităților de prevenire și combatere a faptelor antisociale ,prin promovarea unei politici coerente în domeniul prevenirii
criminalității, prin proiectarea și derularea de acțiuni și campanii de prevenire, în baza priorităților naționale și locale stabilite la nivel instituțional
Desfășurarea de activități preventiv - educative și antivictimizare. Dezvoltarea parteneriatului
16.
interinstituțional și cu societatea civilă pentru eficientizarea activităților de prevenire a criminalității,
Inspectoratul de
Sef SOSP
Trimestrele
Jandarmi Județean
precum și reducerea riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a populației.
I – IV
Indicatori de evaluare: Număr de parteneri, Numărul de acțiuni/ proiecte/ campanii implementate
Sibiu
în domeniu, Numărul activităților preventiv - educative desfășurate
Intensificarea activităților circumscrise prevenirii și combaterii infracțiunilor stradale, a faptelor
17.
Inspectoratul de
Sef SOSP
antisociale, în zonele publice, în zona instituțiilor de învățământ din competență și mediul rural.
Trimestrele
Jandarmi Județean
Indicatori de evaluare: Numărul de infracțiuni de mare violență sesizate
I – IV
Sibiu
Numărul de infracțiuni de furt și tâlhărie sesizate
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Numărul de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor sesizate din oficiu
Numărul de sancțiuni contravenționale aplicate
Numărul de infracțiuni stradale sesizate/descoperite în flagrant
Scăderea infracționalității stradale sub media ultimilor trei ani
Creșterea numărului de elemente de dispozitiv în spațiul public față de media ultimilor ani
Utilizarea eficientă a produselor rezultate din aplicarea principiului Intelligent Led Policing
Derularea unor acțiuni independente și în colaborare pentru prevenirea și combaterea tăierilor
Sef SOSP
18.
ilegale de arbori din fondul forestier și a braconajului.
Cdt. Dt. 1 Mb.
Inspectoratul de
Indicatori de evaluare: Numărul de acțiuni desfășurate în comun
Cdt. Dt. 3
Trimestrele
Jandarmi Județean
Numărul infracțiunilor constatate
Sef
I – IV
Sibiu
Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate
Sectia de Jandarmi
Material lemnos confiscat
Mediaș
Organizarea și desfășurarea de activități pentru identificarea și recuperarea de bunuri culturale
19.
Inspectoratul de
Sef SOSP
mobile care fac obiectul comerțului ilegal pe linia protejării monumentelor istorice și al combaterea
Trimestrele
Jandarmi Județean
braconajului arheologic.
I – IV
Sibiu
Indicatori de evaluare: Numărul de acțiuni organizate
Obiectiv specific: Menținerea ordinii și siguranței publice pe timpul campaniei electorale și alegerilor, precum și protecția sediilor birourilor electorale de circumscripție și
ale secțiilor de votare
Ordinea și siguranța publică pe timpul campaniei electorale și protecția sediului Biroului electoral de
20.
circumscripție și ale secțiilor de votare repartizate.
Indicatori de evaluare: Numărul de secții de votare asigurate cu pază
Inspectoratul de
Trimestrele
Numărul de jandarmi implicați în activități de pază/ transport documente
Prim adjunct
Jandarmi Județean
Numărul de jandarmi implicați în activități de menținere a ordinii publice pe timpul campaniei
Sef SOSP
II - IV
Sibiu
electorale și alegerilor
Numărul de jandarmi implicați în asigurarea măsurilor de ordine la manifestările publice electorale
Numărul de incidente înregistrate pe timpul organizării și derulării alegerilor
Obiectiv general: Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor
Obiectiv specific: Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență
Adoptarea și adaptarea permanentă a unor dispozitive flexibile prin implementarea analizelor de risc
Prim adjunct
21.
la securitatea fizică a obiectivelor din responsabilitate.
Ofițer specialist I PPI
Indicatori de evaluare: Numărul analizelor de risc elaborate/completate
Inspectoratul de
Cdt. Dt. 2
Trimestrele
Jandarmi Județean
Cdt. Dt. 3
I – IV
Sibiu
Sef
Sectia de Jandarmi
Mediaș
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22.

Coordonarea în mod unitar a forțelor de pază și protecție cu cele de intervenție prin implementarea
normelor, procedurilor și regulilor.
Indicatori de evaluare: Numărul de exerciții de intervenție la obiective, executate în comun cu
forțele de intervenție
Monitorizarea permanentă a activităților desfășurate în obiective și zona adiacentă acestora, pentru
23.
prevenirea și combaterea faptelor cu caracter infracțional sau contravențional.
Indicatori de evaluare: Numărul de informații primite cu privire la activităților desfășurate în
obiective și zona adiacentă acestora, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu caracter infracțional
sau contravențional
Implementarea și utilizarea mijloacelor tehnice moderne de pază și monitorizare.
24.
Indicatori de evaluare: Numărul de sisteme tehnice de securitate implementate la obiectivele din
competență
Obiectiv specific: Creșterea performanței în îndeplinirea misiunilor de pază și protecție a transporturilor
Coordonarea activităților privind planificarea, organizarea și executarea misiunilor /activităților pe
25.
linie de pază și protecție a transporturilor cu caracter special, de bunuri și valori prin implementarea
noutăților normative emise de eșalonul superior.
Indicatori de evaluare:
Desfășurarea de convocări de specialitate pe linia misiunii
Numărul de activități de coordonare / instructaje desfășurate

Obiectiv general: Îmbunătățirea accesului la serviciile Arhivelor Naționale
26.
Susținerea cercetării
Transcrierea corespondenței pentru editarea primei enciclopedii romănești pe anul 1897,
depistarea unor documente necunoscute referitoare la Emil Cioran și familia lui
27.
Dialogul cu societatea civilă
Intensificarea participării active la viața culturală a comunității
Finalizarea Proiectului Medievalia (scanarea documentelor medievale până la anul 1600)
Instalarea site-ului propriu al instituției
Perfecționarea sistemului informatic integrat care să permită accesul societății civile la
serviciile oferite de Arhivele Naționale Sibiu
Comunicate de presă care să prezinte noutățile și realizările din sistemul arhivistic național
28.

Demararea Proiectului de scanare și postare on-line a instrumentelor de evidență pentru
fondurile și colecțiile de documente cele mai solicitate la Sala de Studiu
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Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Prim adjunct
Sef SOSP
Ofițer specialist I PPI

Trimestrele
I – IV

Sibiu Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Cdt. Dt. 2
Cdt. Dt. 3
Sef
Sectia de Jandarmi
Mediaș

Trimestrele
I – IV

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Prim adjunct
Ofițer specialist I PPI

Trimestrele
I – IV

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Sibiu

Prim adjunct
Ofițer specialist I PPI
Ofițer specialist I PPI
Cdt. Dt. 2
Cdt. Dt. 3

Semestrial sau
ori de câte ori
este necesar
Trimestrele
I - IV

Direcția Județeană
Sibiu a Arhivelor
Naționale

Personalul
Serviciului
Județean Sibiu

31.12.2016

Direcția Județeană
Sibiu a Arhivelor
Naționale

Personalul
Serviciului
Județean Sibiu

31.12.2016

Direcția Județeană
Sibiu a Arhivelor
Naționale

Personalul
Serviciului
Județean Sibiu

31.12.2016

CAPITOLUL AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Nr.
Acțiunea
crt.
Obiectivul: Creșterea competitivității agriculturii românești
1.
Monitorizarea suprafețelor afectate de factorii naturali de risc , verificarea și centralizarea
documentației depuse de producătorii agricoli privind suprafețele afectate de calamități.
2.

3.

Autorizarea spațiilor de depozitare pentru produsele agricole, monitorizarea modului de
recepționare, depozitare și păstrare în spații cu această destinație a producției.

Coordonarea activității RICA la nivelul județului și punerea în practică a angajamentelor
asumate prin Documentul de poziție pentru capitolul 7 – Agricultură.

Obiectivul: Stabilirea filierelor pe produse
4.
Verificarea trasabilității cerealelor pe linia producere-depozitare-procesare-etichetareconsumator.
5.

Verificarea autenticității, calității și trasabilității vinurilor.

6.

Acțiuni în vederea promovării vânzărilor de produse ecologice pe piața internă și externă,
prin facilitarea de întâlniri între producători, procesatori, importatori, exportatori și
principalele supermarket-uri și încurajarea formării grupurilor de producători la nivel local.

7.

Controlul operatorilor de agricultură ecologică, înregistrați în registrul județean de evidență,
astfel încât activitatea acestora să fie supusă sistemului de inspecție și certificare a
organismelor acreditate.
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Entitatea implicată
în realizare

Persoana
responsabilă

Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu

Compartimentul
politici și statistică
agricolă
Compartimentul
politici și statistică
agricolă

Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu
Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu

Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu
Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu
Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu
Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu

Compartimentul
politici și statistică
agricolă

Termen de
finalizare

31.12.2016
31.12.2016

31.12.2016

Compartimentul
politici și statistică
agricolă
Compartimentul
politici și statistică
agricolă
Compartimentul
politici și statistică
agricolă

31.12.2016

Compartimentul
politici și statistică
agricolă

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

8.

9.

Verificarea și controlul în vederea menținerii condițiilor de recunoaștere la grupurile de
producători recunoscute preliminar, și a organizațiilor de producători.

Colaborarea cu Institutele de Cercetare Dezvoltare din domeniul legume fructe din cadrul
ASAS, în special pentru promovarea în cultură a noilor soiuri românești.

Obiectiv – Revizuirea sistemului de impozitare și combaterea evaziunii
10. Acțiuni pentru prevenirea și combaterea ilegalităților ce se comit în domeniul producerii,
depozitării, comercializării produselor cerealiere și a produselor procesate din cereale,
producerea și valorificarea legumelor și fructelor, sectorul vitivinicol.
Obiectiv – Încurajarea agriculturii de nișă (ex. Agricultura ecologică și produse tradiționale)
11. Promovarea produselor cu denumire de origine și tradiționale, conform Ordinului
Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 690 / 2004 pentru aprobarea Normei privind
condițiile și criteriile pentru atestarea produselor tradiționale.

Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu
Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu
Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu

31.12.2016

Compartimentul
politici și statistică
agricolă

31.12.2016

Compartimentul
politici și statistică
agricolă

31.12.2016

Compartimentul
implementare a
politicilor în
industria
alimentară si de
promovare a
schemelor de
calitate nationale si
europene
Obiectiv - Identificarea de măsuri menite să conducă la dezvoltarea rolului economic al organizațiilor asociative din agricultură
12. Aplicarea Programului Guvernamental în sectorul horticol prin înregistrarea dosarele
grupurilor și organizatiilor de producători în sectorul fructe legume;Organizarea de acțiuni și
Direcția pentru
Compartimentul
întâlniri periodice cu producătorii din sectorul legume fructe, în vederea formarii și asocierii
Agricultură
politici și statistică
în grupuri și organizații de producători.
Județeană Sibiu
agricolă
Obiectivul: Asigurarea la timp a fondurilor către fermieri și respectarea termenelor de plată de către APIA București
13.
Morariu Codruța Acțiuni de informare a fermierilor privind campania de depunere a cererilor unice de plată
Șef serviciu
pentru anul 2016.
Agenția de Plăți și Autorizare Plăți Intervenție pentru IT
Agricultură
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Direcția pentru
Agricultură
Județeană Sibiu

Compartimentul
politici și statistică
agricolă

31.12.2016

31.12.2016

29.02.2016

Sibiu

14.

15.

Primirea cererilor unice de plată Campania 2016 ,
de la 1 martie 2016, termenul limită este 15 mai inclusiv fără penalități, conform art. 11, alin.
2 din Regulamentul CE nr. 640/2014 și 16 mai - 9 iunie 2016 inclusiv cu penalități de 1%
pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 22, art. 23, alin.1 paragraful 1 din
Regulamentul CE nr. 640/2014 Cererile depuse începând cu data de 11 iunie 2016 sunt
considerate inadmisibile, fiind respinse de la plată, conform art. 23, alin.1, paragraful 3.

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plată primite în campania 2015, campanie
decalată din cauza noului PNDR 2014 -2020
Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu
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Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Teodor Hațegan Director executiv
Șefii de Centre
Locale
Morariu Codruța Șef serviciu
Autorizare Plăți IT
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Teodor Hațegan Director executiv
Morariu Codruța Șef serviciu
Autorizare Plăți IT
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Teodor Hațegan Director executiv
Șefii de Centre
Locale
Morariu Codruța Șef serviciu

15.05.2016
11.06.2016
se
preconizează
primirea a cel
puțin 15.000
cereri cu o
suprafață de
170.000 ha și
nr. de animale

30.06.2016

16.

17.

Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plată primite în campania 2016.

Implementarea tuturor recomandărilor incluse în planul de remediere a deficientelor
constatate în cadrul procesului de menținere a acreditarii agenției – instituție de nivel
european creată special cu scopul de a exercita competențe privind gestionarea de fonduri
europene - prin asigurarea de resurse umane, materiale, financiare, tehnice, elemente ce
definesc și compun capacitatea administrativă a agenției privită în ansamblu, precum și
recomandărilor auditului intern și a Curții de Conturi.

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

18.
Efectuarea controalelor administrative și pe teren (control clasic și teledetecție, controale
pentru SAPS, Axa II și Eco-condiționalitate) în vederea pregătirii dosarelor pentru autorizare
la plată.
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Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură

Autorizare Plăți IT
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Teodor Hațegan Director executiv
Șefii de Centre
Locale
Morariu Codruța Șef serviciu
Autorizare Plăți IT
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Teodor Hațegan Director executiv

Neamțiu Daciana Șef serviciu
Economic,
Recuperare Debite
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Morariu Codruța Șef serviciu
Autorizare Plăți IT

30.06.2017

31.12.2016

14.10.2016 se
vor verifica în
teren 5% din
numărul total

Sibiu

19.
Aprobarea la plată și autorizarea cererilor pentru plata în două etape pentru Campania 2016:
Plata în avans
Plata finală

20.

21.

Plăți Naționale - Serviciu Măsuri Specifice
Campania de depunere a cererilor de plată, conform Ordinului nr. 573/2014 pentru
aprobarea modului de implementare, a condițiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a
termenilor de referință și a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naționale
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine și a ajutoarelor specifice
pentru producătorii de lapte și de carne de vită și producătorii de lapte și de carne de
ovine/caprine din zonele defavorizate.
Controlul la fața locului la exploatațiile de ovine și caprine, pentru care au fost depuse cereri de
solicitare conform Ordinului 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a
condițiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referință și a modelului de cerere
pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine și
ovine/caprine și a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte și de carne de vită și
producătorii de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate.
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Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Teodor Hațegan Director executiv
Călin Morocăzan –
Șef serviciu
Control Teren,
Inspecții
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Șefi Centre Locale
Morariu Codruța Șef serviciu
Autorizare Plăți IT
Rareș Seuchea Director adjunct
Teodor Hațegan Director executiv
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Șefi Centre Locale

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv

Sibiu Agenția de
Plăți și Intervenție
pentru Agricultură
Sibiu

Teodor Hațegan Director executiv
Ștefan Liviu –
Director adjunct

de cereri care
se vor primi în
această
campanie
Se va efectua
controlul
administrativ
100%

16.10.201630.11.2016
01.12.201630.06.2017

31.12.2016

31.12.2016

22.
H.G. nr. 756/2010 acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de
asigurare.

23.

H.G. nr. 207 / 2011 - privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea
raselor de animale.

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv

24.
Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

25.

26.

Plăți FEGA - Serviciu Măsuri Specifice
H.G. nr. 759/ 2010 pentru îmbunătățiirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură
ecologică.

O.U.G. nr. 24/2010 - Acordarea ajutorului comunitar în cadrul programului de încurajare a
consumului de fructe în școli.
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Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

27.

28..

29.

30.

31.

H.G. 1237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la
H.G. nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Național Apicol.

H.G. 1628/ 2008 - acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor
produse lactate elevilor din instituțiile școlare.

Măsura 215 –bunăstare în favoarea animalelor pachet
a) porcine

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Sibiu Agenția de
Plăți și Intervenție
pentru Agricultură
Sibiu

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Măsura 215 – bunăstare în favoarea animalelor pachet
b) păsări

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Ordinul nr. 694/27.11.2008 acordarea sprijinului financiar destinat grupurilor de
producători din sectorul legume- fructe.

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu
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Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct
Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv
Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Teodor Hațegan Director executiv
Dordea Carmen Sef serviciu Măsuri
Specifice
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct

31.12.2016

31.12.2016

15 iulie 2015

31.12.2016

31 decembrie
2015

32.

Acordarea sprijinului financiar conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 269/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de
restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar.

Agenția de Plăți și
Intervenție pentru
Agricultură
Sibiu

Dordea Carmen Șef serviciu Măsuri
Specifice
Rareș Seuchea Director adjunct
Ștefan Liviu –
Director adjunct

15 decembrie
2015

Obiectiv: Dezvoltarea zootehniei – Asigurarea sănătății animalelor, siguranța lanțului alimentar.:
Acțiuni: Implementarea programului de supraveghere, prevenire, control și eradicarea bolilor la animale, ale celor transmisibile de la animale la om, protecția
animalelor, protecția mediului, prin:
33.
Promovarea Programului Strategic de prevenire și combatere a bolilor transmisibile de la
Direcția Sanitar
Dr. Rad Nuțu
animale la om pentru anul 2016, prin efectuarea a 7.000.000 operațiuni de vaccinare preventivă, Veterinară și pentru
Trim I, II,
Dr. Tichindelean
450.000 operațiuni de tratamente antiparazitare și 75.000 examene de laborator pentru
Siguranța
III, IV
Raluca
diagnosticul timpuriu al bolilor cuprinse în lista OIE, A și B.
Alimentelor Sibiu
34.
Aplicarea criteriilor de calificare a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relație cu
Direcția Sanitar
Dr. Stanescu
Trim I, II, III,
tuberculoza, leucoza enzootică și bruceloza, prin operațiuni specifice, prelevări de probe și
Veterinară și pentru
Cristian
IV
examene de laborator
Siguranța
Dr. Călin Ioan
Alimentelor Sibiu
35. Supravegherea efectivelor de animale receptive la Bluetongue și Encefalopatiile Spongiforme
Direcția Sanitar
Dr. Rad Nuțu
Triim I, II,
Transmisibile, prin acțiuni de supraveghere clinică și analize în laborator
Veterinară și pentru
Dr. Tilciu Daniel
III, IV
Siguranța
Alimentelor Sibiu
36.
Respectarea măsurilor din Programul de asanare a Anemiei Infecțioase Ecvine, prin
Direcția Sanitar
Dr. Rusu Dumitru Trim I, II, III,
supravegherea serologică a efectivelor receptive, și eliminarea animalelor bolnave din focarele Veterinară și pentru Dr. Tichindelean
IV
declarate
Siguranța
Raluca
Alimentelor Sibiu
37.
Implementarea Programului de prevenire și combatere a Pestei Porcine Clasice, prin
Direcția Sanitar
Dr.Șerban Claudiu Trim I, II, III,
asigurarea măsurilor de biosecuritate, controale în exploatațiilor cu porcine, monitorizarea Veterinară și pentru Dr. Tichindelean
IV
circulației efectivelor, supravegherea speciilor receptive prin examene clinice și examene de
Siguranța
Raluca
laborator
Alimentelor Sibiu
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38.

Realizarea Programelor de prevenire a bolilor specifice păsărilor (Gripa Aviară, Pseudopesta
Aviară și Salmonelozele la găini ouătoare și puii de carne) prin examene în laborator și
operațiuni de vaccinare

Dr. Rad Nuțu
Dr. Milea Florin

Trim I, II,
III, IV

39.

Prevenirea și combaterea Rabiei la animalele sălbatice și domestice prin supravegherea
clinică a animalelor receptive și acțiuni de vaccinare

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța
Alimentelor Sibiu

Dr. Czenter
Valeriu
Dr. Tichindelean
Raluca

Trm. I; II, III,
IV

Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța
Alimentelor Sibiu

Dr. Cârstea Marius
Ing. Mitrea
Teodora

Trim I, II, III
și IV

Direcția Sanitar
Dr. Radu Paul
Veterinară și pentru
Dr.Albu Ioan
Siguranța
Alimentelor Sibiu
42. Asigurarea calității și salubrității produselor alimentare destinate consumului uman, prin
Direcția Sanitar
Dr.Vlădescu Artur
examene organoleptice și analize efectuate la laboratorul D.S.V.S.A, din probele afluite Veterinară și pentru
Dr. Avram
conform programului de supraveghere obligatoriu și a programului de autocontrol
Siguranța
Manuela
Alimentelor Sibiu
Obiectiv Strategic Sectorial: Cod P-2. Dezvoltarea instrumentelor de administrare a teritoriului ca suport pentru implementarea
Inițiative Strategice:
● Cod K-26. Implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
Cod K-27. Înregistrarea sistematică a proprietăților în unitățile Administrativ Teritoriale rurale (proiect CESAR)
43. Realizarea activității de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și silvice Oficiul de Cadastru
(Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005).
și Publicitate
Director
Imobiliară Sibiu

Trim I, II, III
și IV

Acțiuni:Promovarea legislației privind protecția, bunăstarea animalelor și protecția mediului
40. Controlul unităților care produc și furnizează furaje pentru animale, prin inspecții și examene
de laborator lunare, controlul circulației medicamentelor și a produselor biologice prin
controale privind depozitarea, transportul și aplicarea lor la animale
Acțiuni:Îmbunătățirea sistemului de control a calității și salubrității produselor alimentare.
41. Controale periodice la unitățile care produc, procesează, depozitează, transportă și
comercializează produse alimentare de origine animală și nonanimală privind respectarea
normelor de igienă și funcționare.
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Direcția Sanitar
Veterinară și pentru
Siguranța
Alimentelor Sibiu

Trim I, II, III
și IV

31.12.2016

44.

Realizarea actvității de recepționare și înscriere sporadică în Cadastru și Cartea Funciară a
documentațiilor cadastrale întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate.

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

Inginer Șef
Registrator Șef

45.

Eliberarea de date și informații cadastrale necesare instituțiilor publice și altor beneficiari
necesare întocmirii corecte a proiectelor din domeniile construcțiilor, urbanismului și
amenajării teritoriului.

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

Inginer Șef
Registrator Șef

46.

Avizarea și recepția documentațiilor topografice de măsurători terestre întocmite de persoane
fizice sau juridice autorizate, pentru întocmirea documentațiilor de PUG ale UAT- urilor și a
documentațiilor pentru PUZ, PUD, PAC și HG 834/1991.

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

47.

Recepționarea documentațiilor tehnice topografice pentru lucrările de expropriere pentru
cauză de utilitate publică în baza protocoalelor întocmite între ANCPI și CNADNR,
CNCFCFR SA..

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

48.

Analizarea și recepționarea documentațiilor tehnice în vederea scoaterii definitive sau
temporare din circuitul agricol a terenurilor în extravilanul localităților.

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

49.

Recepționarea elaborării sistemelor informaționale specifice domeniului imobiliar-edilitar și
constituirea băncilor de date urbane.

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

Director

31.12.2016

50.

Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a
imobilelor.

Oficiul de Cadastru
și Publicitate
Imobiliară Sibiu

Inginer Șef
Registrator Șef

Permanent

Comisariatul
Județean pentru
Protecția

Comisar Șef
Adjunct

2016

Obiectiv: Realizarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor
51. Realizarea de acțiuni de supraveghere a pieței privind respectarea prevederilor legale la
comercializarea produselor alimentare
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31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016
Inginer Șef

Inginer Șef
Registrator Șef

31.12.2016

31.12.2016
Director

52.

Realizarea de acțiuni de supraveghere a pieței privind respectarea prevederilor legale la
comercializarea produselor nealimentare

53.

Realizarea de acțiuni de supraveghere a respectării drepturilor consumatorilor în cazul
prestării de servicii alimentare și nealimentare

54.

Desfășurarea de acțiuni de control privind produse și servicii specifice - oferite
consumatorilor cu ocazia sărbătorilor pascale și a sărbătorilor de iarnă

55.

Realizarea de acțiuni în colaborare cu alte instituții deconcentrate ale
statului pentru prevenirea, descoperirea și combaterea comercializării
produselor alimentare și nealimentare neconforme sau contrafăcute

56.

Îmbunătațirea continuă a modalitaților de primire, soluționare și informare a consumatorilor

57.

Acordarea de consultanță de specialitate în domeniul protecției consumatorilor pentru
operatorii economici din județul Sibiu
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Consumatorilor
Sibiu
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu
Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu

Comisar Șef
Adjunct

2016

Comisar Șef
Adjunct

2016

Comisar Șef
Adjunct

2016

Comisar Șef
Adjunct

2016

Comisar Șef
Adjunct

2016

Comisar Șef
Adjunct

2016

58.

Desfășurarea pe tot parcursul anului 2016 de campanii și acțiuni de informare și educare a
cetățenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori
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Comisariatul
Județean pentru
Protecția
Consumatorilor
Sibiu

Comisar Șef
Adjunct

2016

CAPITOLUL CULTURĂ
Nr.
Acțiunea
crt.
Obiectivul – Finalizarea inventarierii și clasării patrimoniului național construit și mobil
1.
Elaborarea Codului Patrimoniului Cultural Național:

2.

3.

Entitatea implicată
în realizare

- întocmirea și transmiterea către Ministerul Culturii a propunerilor Direcției Județene
pentru Cultură Sibiu cu privire la alcătuirea Codului Patrimoniului;
- înaintarea observațiilor instituției referitoare la Ordonanța Guvernului pentru modificarea
regulamentelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Comisiei Zonale a Direcția Județeană
Monumentelor Istorice;
pentru Cultură Sibiu
- asigurarea deplasării la obiectivele de cercetare;
- centralizarea și gestionarea bazei de date în conformitate cu normele referitoare la evidența si
clasarea monumentelor istorice;
- pregătirea dosarelor în vederea clasării către Ministerul Culturii a noilor propuneri de
monumente istorice.
Programul de protecție și gestiune pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului Direcția Județeană
pentru Cultură Sibiu
mondial UNESCO ( Biertan si Valea Viilor).
Consiliul Județean
Sibiu
Inspectoratul de Stat
în Construcții Sibiu
Inspectoratul
Județean de Poliție
Sibiu
UAT-uri
Consultanță privind elaborarea studiilor de fundamentare a documentațiilor urbanistice locale Direcția Județeană
și a documentațiilor de arhitectura (Planurile Urbanistice Generale (PUG), Planurile pentru Cultură Sibiu
Urbanistice Zonale (PUZ), Planurile Urbanistice Zonale-Zonele Construite Protejate (PUZCP).
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Persoana
responsabila

Termen de
finalizare
31.01. 2016
29.02. 2016

Director executiv

Director executiv

31.12.2016

Șef compartiment
Monumente
Istorice si
Arheologice

31.12.2016

Analizarea documentațiilor în vederea obținerii avizelor Ministerului Culturii privind
intervențiile la monumente istorice și în zonele protejate și de protecție a monumentelor
istorice.
4.

5.

Programe si proiecte comune cu instituții ale administrației publice locale și județene, alte Direcția Județeană
pentru Cultură Sibiu
instituții care au ca preocupare protejarea monumentelor istorice.
Biserica Ortodoxă
Română
Primării
Direcția Județeană
Susținerea financiară a unor proiecte privind patrimoniul imobil.
pentru Cultură Sibiu
Complexul Național
Muzeal ASTRA

Obiectivul – Constituirea Fondului Patrimoniului Național
6. Identificarea și clasarea valorilor de patrimoniu din județul Sibiu, laice și religioase.

7.

8.
9.

Reinstituirea programului „Patrimoniul în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber
pe bază de cofinanțare cu contribuție privată, mecenat și sponsorizări.

Direcția Județeană
pentru Cultură Sibiu
Direcția Județeană
pentru Cultură Sibiu
Complexul Național
Muzeal ASTRA

Întocmirea bazei de date a bunurilor culturale mobile deținute de muzee și de colecții muzeale, Direcția Județeană
de pe raza județului Sibiu, susceptibile de a fi clasate.
pentru Cultură Sibiu
Zilele Europene ale Patrimoniului – (ZEP)

Direcția Județeană
pentru Cultură Sibiu
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Director executiv

31.12.2016

Director executiv
Compartiment
monumente
istorice și
arheologie

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

30.09.2016

CAPITOLUL EDUCAȚIEI
Nr.
Entitatea implicată
Persoana
Termen de
Acțiunea
crt.
în realizare
responsabilă
finalizare
Obiectivul: Creșterea calității învățământului sibian (proces de predare-învățare-evaluare; servicii educaționale curriculare / extracurriculare) prin
modernizarea sistemului de evaluare a calității în învățământul general și prin rezultatele obținute în educație și la examenele naționale 2016
1. Asigurarea consilierii, cu scop de orientare (elaborarea unei analize comparative pornind de la
corelarea rezultatelor testării inițiale / testării interne cu cele ale testării finale / testării externe),
Inspector școlar
în vederea aplicării instrumentelor de evaluare standardizată pentru obiectivitatea evaluării
Conducerea
general, prof. dr.
interne a calității curriculumului furnizat elevilor, pentru optimizarea învățării, pentru
Inspectoratului Școlar
Ștefan Firu,
cunoașterea nivelului de competență a elevilor și în vederea măsurării progresului școlar,
Sem.I,
Județean Sibiu
Inspector școlar
precum și pentru relaționarea cu părinții, în activitatea de comunicarea rezultatelor testărilor.
Sem. II
Domeniul Curriculum general adjunct, prof.
Crearea, etapizată, a băncii de instrumente de evaluare, unică la nivel național.
și inspecție școlară,
Christine MantaMonitorizarea aplicării planurilor remediale individualizate în vederea adaptării procesului de
directori
Klemens,
învățare la particularitățile învățământului centrat pe elev, cu țintă spre: remedierea
-inspectori școlari
deficiențelor în parcursul școlar și a ratei de progres școlar, stimularea performanței școlare,
armonizarea rezultatelor evaluării interne și externe (prin examene naționale) etc.
2.
Domeniul Curriculum
Inspector școlar
Consilierea cadrelor didactice în vederea asigurării coerenței procedurilor de evaluare internă,
și inspecție școlară,
general adjunct,
adaptată curriculumului și standardelor naționale de evaluare; monitorizarea programelor din directorii unităților
prof.Christine
Sem. I
școli prin care se asigură adecvarea formelor / conținuturilor evaluării la curriculum și la
școlare,
Manta-Klemens
programele pentru examenele naționale 2016.
Comisiile de evaluare inspectori școlari,
internă
directori, metodiști
3.
Inspector școlar
general, prof. dr.
Coordonarea unor acțiuni de nivel județean de evaluare stadială a formării competențelor- Domeniul Curriculum
Ștefan Firu,
și inspecție școlară
Inspector școlar
cheie și a celor profesionale la diferite niveluri de școlaritate (testări pentru „Școala de
Sem. II
excelență”, pretestări Evaluare Națională cl._II_IV_VI).
general adjunct, prof.
Christine MantaKlemens,
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4.

Asigurarea asistenței specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competențe la toate
nivelurile de școlaritate (cu țintă spre clasa pregătitoare și învățământul profesional), în
Domeniul Curriculum
furnizarea unui curriculum individualizat / adaptat pentru elevii cu cerințe educaționale
și inspecție școlară
speciale (C.E.S.), pentru elevii performanți, pentru elevii aparținând minorităților naționale,
pentru elevii din mediul rural etc.)

5.
Domeniul Curriculum
Sprijinirea școlilor pentru extinderea activităților de după orele de curs, prin asigurarea
și inspecție școlară,
condițiilor de învățare și informare culturală, de recreere sau sport, sub supraveghere calificată.
consilieri școlari,
prof. din înv. primar,
prof. diriginți

6.

7.

inspectori școlari
inspectori școlari,
Diana Bucuță,
Delia Stoicescu
Monika Hay
Adrian Poplăcean
Mariana Buzuriu
Insp. șc. gen. adj.,
prof. Chistine
Manta-Klemens,
inspectori școlari,
Dana Munteanu
Diana Bucuță,

Conform
graficului de
inspecții al I.Ș.J.

Sem. I
Sem. II

Utilizarea resurselor educaționale I.T., a noilor media în procesul de instruire și de evaluare, în
Domeniul Curriculum
pregătirea și derularea examenelor naționale 2016.
și inspecție școlară

Insp. șc. gen. adj.,
prof. Christine
Manta-Klemens,
Inspector școlar,
Anca Voineag,
informatician,
ing. Mircea
Dragomir,
directori

Sem. I
Sem. II

Actualizarea ofertei de activități de orientare profesională și de consiliere; monitorizarea Domeniul Curriculum
și inspecție școlară,
aplicării în toate școlile a unor programe coerente de educație pentru sănătate, educație civică,
educație cultural-artistică și științifică, educație ecologică, educație prin sport, educație rutieră,
consilieri
P.S.I, „Sănătate și securitate în muncă”, educație civică, etc.
Comp. CCD

Inspectori școlari,
Daniela Muntean,
Adrian Poplăcean,
director C.C.D

Conform
graficului de
inspecții și a
calendarului
C.C.D.

21

8.

Consilierea echipelor manageriale din școli în domeniul dezvoltării capacității instituționale și Domeniul Curriculum Inspector șc. gen. adj.,
și inspecție școlară,
a serviciilor educaționale eficiente, adresate elevilor și cadrelor didactice, persoanelor fizice
prof. Gheorghe Bîrză,
Inspectori școlari,
adulte și comunității; monitorizarea și evaluarea calității proceselor de predare-învățareinsp. școlari,
evaluare, a gradului de personalizare a ofertei de instruire, prin diferențierea parcursurilor de
metodiști
metodiști
învățare, prin adecvare la formele de evaluare de nivel național.

Inspector șc. general,
prof. dr. Ștefan Firu,
Inspector șc. gen. adj.,
prof. Gheorghe Bîrză,
Domeniul management, insp. școlari pentru
Conform
Casa Corpului Didactic,
management,
calendarelor I.Ș.J.
Universitatea Lucian insp. școlar pentru
și C.C.D.
Blaga
dezvoltarea resursei
umane,
prof. Ioan Cârțău
director CCD,
insp. școlari

9.

Cooperarea cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și cu alte universități în domeniul formării
inițiale a studenților (asigurarea serviciilor de mentorat pentru practica pedagogică a
studenților); cu Casa Corpului Didactic (C.C.D.), în vederea dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice; susținerea formării continue a cadrelor didactice (grupuri-țintă în 2015-2016:
metodiști, evaluatori la examenele naționale, profesori debutanți, etc.) și stabilirea de criterii
relevante de evaluare a competențelor profesionale, pe baza standardelor specifice.

10.

Insp. gen.adj.,
prof.Christine
Conducerea
Manta-Klemens
Ofertarea unor programe de formare, de specializare și perfecționare pentru adulți; dezvoltarea
insp. școlari pentru
Inspectoratului
unor forme alternative de organizare a educației de bază pentru populația care a abandonat sau
Județean Școlar
management,
nu a frecventat școala prin inițierea unor parteneriate strategice între școli, unități de
A.J.O.F.M Sibiu
insp. școlari pentru
învățământ superior și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
Consiliul consultativ al dezvoltarea resursei
directorilor
umane,
insp. școlar,
Adrian Poplăcean
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31.12.2016

31.12.2016

Obiectiv : Eficientizarea procesului educațional prin mutarea accentului în actul educațional, de pe transmiterea de informații, pe crearea de competențe
pentru viață, pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană și prin promovarea educației incluzive în vederea cultivării toleranței, nediscriminării și
acceptării diferenței în școli și în societate
Inspector șc. general,
prof. dr. Ștefan Firu,
inspector șc.gen.adj.,
prof. Christine
Manta-Klemens,
inspector școlar
Domeniul
Diversificarea strategiilor didactice, conform principiului asigurării relevanței pentru creștere
31.12.2016
11.
Curriculum și
pentru învățământul
/ dezvoltare personală, socială și profesională și prin promovarea educației incluzive.
inspecție școlară
special, Delia
Stoicescu inspector
școlar pentru
minoritatăți,
prof. Dorel Băilă
directori
12.
Inspector șc. general,
prof. dr. Ștefan Firu,
Conducerea
inspector șc.gen.adj.,
Creșterea ratei de promovare a elementelor de educație incluzivă în procesul instrucțional al
Inspectoratului
prof. Christine
elevilor romi: derularea de programe de intervenție educațională destinate elevilor romi în
Județean Școlar,
Manta-Klemens,
vederea eliminării segregării școlare și pentru diminuarea ratei de neșcolarizare / pentru
Consiliul Județean
inspector școlar
reducerea eșecului școlar și pentru promovarea examenelor de absolvire (desfășurarea
31.12.2016
programului „A doua șansă”, a învățământului obligatoriu cu frecvență redusă și a alternativei
Sibiu,
pentru învățământul
educaționale; derularea proiectului cu finanțare din fonduri extrabugetare intitulat: „Fiecare Asociația Ovidiu Ro,
special, inspector
copil în grădiniță”; admiterea, pentru anul școlar 2016-2017, pe locuri rezervate, pentru elevii Domeniul Curriculum
școlar pentru
romi).
și inspecție școlară
minorități,
prof. Dorel Băilă
directori
Obiectiv : Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, pentru creșterea gradului de participare la educație, prin sporirea accesului la
educația de calitate a copiilor de vârstă preșcolară/școlară, prin asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor (reducerea absenteismului, a
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riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, prin creșterea siguranței elevilor în școli care îndeplinesc standardele minimale de
funcționare și de garantare a siguranței), prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat și a unui mecanism solid de monitorizare
Inspector șc. general,
prof. dr. Ștefan Firu,
Monitorizarea ratei de participare la cursuri prin colectarea centralizată / județ a absențelor de
inspector șc. gen.adj,
31.12.2016
Conducerea
prof. Gheorghe Bîrză,
la unitățile școlare, în vederea prevenirii și reducerii ratei de părăsire timpurie a școlii.
Inspectoratului
-inspector pentru
13. Analiza problematicii participării școlare și a absenteismului în sistemul de educație județean
Județean Școlar
și diseminarea exemplelor de bună practică, în vederea realizării planurilor de acțiune pentru
management și
Domeniul management
reducerea absenteismului la nivelul unităților de învățământ.
relația cu massdirectori
media,
Livia Crețulescu
Inspector șc. general,
prof. dr. Ștefan Firu,
inspector șc. gen.adj.,
prof. Christine
Asigurarea echității și a egalității de șanse prin dezvoltarea unei strategii pentru întregul sistem
Conducerea
Manta-Klemens,
educațional județean, bazată pe principiul educația pentru toți, vizând: cuprinderea în sistemul
Inspectoratului
inspector șc. gen.adj,
Conform
Județean Școlar
prof. Gheorghe Bîrză,
14. educației timpurii a elevilor / copiilor proveniți din grupuri dezavantajate, a elevilor / copiilor
proiectelor de
romi, pentru a facilita reușita școlară; a elevilor / copiilor cu nevoi speciale și din grupuri
Consiliile locale,
contabil șef,
dotare / reabilitare
vulnerabile în învățământul special sau de masă.
Parteneri de proiecte econ.Silvia Ciufudean
insp. școlar, Dorel
Băilă
insp. școlar, Delia
Stoicescu
Șef. serviciu, econ.
Domeniul economic și
Gabriela Miklos,
Derularea optimă a programelor de facilități sociale pentru elevi – programul „Lapte, corn”,
Conform
administrativ –
Contabil șef,
15.
rechizite, burse, „Bani de liceu”, „Euro 200, transport școlar etc.
graficelor
Inspectoratului
econ.Silvia Ciufudean
Județean Școlar
24

16.

Aplicarea, în sistemul de învățământ județean, a unor strategii coerente, pentru acordarea
asistenței în elaborarea unor proiecte eligibile pe componenta POSDRU (care finanțează
acțiuni pentru prevenirea și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii); dezvoltarea
parteneriatelor școală-comunitate, în scopul diminuării abandonului școlar din învățământul
obligatoriu și al ridicării ratei de participare la educație, a tinerilor de 15-16 ani.

17.

Dezvoltarea ofertei de instruire pentru adulți, a rețelei învățământului profesional dual, prin
raportare la cerințele pieței muncii; derularea unor programe pentru creșterea gradului de
conștientizare în rândul angajatorilor / al lucrătorilor asupra avantajelor formării profesionale
continue.

18.
Colaborarea cu Poliția, Jandarmeria, O.N.G.-uri etc., în vederea asigurării unui mediu școlar
sigur și pentru prevenirea fenomenului de violență în unitățile de învățământ din județul Sibiu.

19.

Monitorizarea periodică a situației disciplinare, a asigurării pazei și securității elevilor în
unitățile de învățământ, a organizării și derulării serviciului pe școală, a activităților educative
realizate cu scopul de a prevenirii violenței în mediul școlar, a absenteismului, a abandonului
școlar.
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Inspector șc. general,
prof. dr. Ștefan Firu,
Conducerea
insp. școlari,
Inspectoratului
Anca Voineag,
Județean Școlar
Dorel Băilă
Consiliile locale
contabil șef,
Parteneri de proiecte
econ. Silvia
Ciufudean
Conducerea
Inspectoratului
Inspector școlar,
Județean Școlar,
Adrian Poplăcean
Agenți economici,

31.12.2016

Dec. 2016

Comunitatea locală,
Inspector șc. general,
Conducerea
prof. dr. Ștefan Firu,
Inspectoratului
inspector șc. gen.adj.,
Județean Școlar,
prof. Gheorghe Bîrză,
Domeniul management
inspector școlar,
directori, Colaboratori
Dana Munteanu
Conducerea
Inspector șc. gen.,
Inspectoratului
prof. dr.Ștefan Firu
Județean Școlar
inspectori școlari
Domeniul management,
pentrumanagement
Comisia pentru
insp. școlar
combaterea violenței,
Dana Munteanu
inspector școlari / sector

Sem. I
Sem II

Sem. I
Sem II

directori ai unităților
școlare,
parteneri:
reprezentanți
ai Poliției,
ai Jandarmeriei etc.
Obiectiv : Creșterea vizibilității sistemului de învățământ județean prin organizarea activității de pregătire a elevilor performanți pentru dezvoltarea
personală, intelectuală, pentru stimularea creativității și a inovării, în vederea obținerii excelenței în educație
20. Cooperarea cu profesori de la Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu în vederea pregătirii loturilor
Insp. Șc.gen.adj.,
Conducerea
de olimpici județeni pentru obținerea unor rezultate performante la etapele naționale ale
prof. Christine
Inspectoratului Școlar
concursurilor și olimpiadelor școlare.
Conform
Manta-Klemens,
Județean ,
graficelor
inspectori școlari,
Universitatea Lucian
profesori
Blaga Sibiu
universitari
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CAPITOLUL FINANTE
Entitatea implicată
Persoana
în realizare
responsabilă
Obiectiv: Creșterea eficienței politicii fiscal-bugetare și îmbunătățirea predictibilității acesteia, creșterea colectării fiscale prin:
1. - generalizarea procedurilor simplificate de vămuire, aplicabile agenților economici cu volume
Biroul Vamal de
Șef Birou Vamal
Interior Sibiu
de activitate, active, investitii si personal angajat semnificative, personalul eliberat putand fi
focalizat pe activitatile de depistare a evaziunii , a traficului illicit de frontiera, etc.;
2. - regândirea sferei de competență a tuturor autorităților statului care iși desfașoară activitatea
în punctele de trecere a frontierei; adoptarea și în această privință a modelelor performante ale
Biroul Vamal de
Șef Birou Vamal
vămilor statelor membre ale Uniunii Europene, prin stabilirea unor atribuții ferme referitoare
Interior Sibiu
la subordonare,cooperare și colaborare;
Nr.
crt.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Acțiunea

- creșterea eficacității administrării fiscale prin creșterea gradului de colectare a veniturilor
publice;

Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

- elaborarea în domeniul reglementării și aplicarea procedurilor de intervenție în situația
derulării operațiunilor vamale cu mărfuri contrafăcute,conform reglementărilor comunitare și
cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț;

Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

- îmbunatățirea infrastructurii vamale prin optimizarea comunicațiilor și asigurarea protecției
datelor din sistemul informatic comunitar de urmărire a tranzitului;

Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

- optimizarea comunicațiilor și asigurarea protecției și a accesului la baza de date privind
operatorii cu produse accizabile;

Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

- înăsprirea gradului de sancționare pentru evaziune fiscală, concomitent cu creșterea
graduală a funcției preventive a controlului fiscal-bugetar, în scopul diminuării economiei
necontabilizate;

Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

- intensificarea cooperarii autorităților vamale cu celelalte instituții competente pentru
culegerea de informații,schimbul de date și procesarea acestora în vederea depistării și
combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane;
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Termen de
finalizare

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

9.

- mărirea acțiunilor de control antifraudă în domeniul vamal.

Obiectiv: Colectarea veniturile bugetare
10. Creșterea colectării veniturilor bugetare
Indicatori:
1. Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare;
2. Gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită la persoane juridice;
3. Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice;
4. Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea procedurii de executare silită în total
venituri.
11. Încurajarea conformării voluntare
Indicatori:
1. Gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale;
2. Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale.
12. Reducerea evaziunii fiscale
Indicatori:
1. Sume atrase suplimentar pe un inspector, urmare inspecțiilor fiscale la contribuabili,
persoane juridice și fizice;
2. Gradul de asigurare a colectării creanțelor fiscale din prisma măsurilor asigurătorii
instituite de inspecția fiscală;
3. Ponderea impozitelor, taxelor și contribuțiilor pentru care s-a modificat baza de
impunere în total impozite, taxe și contribuții verificate la contribuabili persoane
juridice
Obiectiv: Promovarea și dezvoltarea serviciului Spațiul Privat Virtual
13. Creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor
Indicatori:
1. Număr persoane fizice înregistrate în mediul electronic și comunicarea electronică a
informațiilor și înscrisurilor
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Biroul Vamal de
Interior Sibiu

Șef Birou Vamal

Administrația
județeană a
Finanțelor Publice
Sibiu

Șef administrație;
Șef administrație
adj. colectare;
Șefi servicii fiscale

31.12.2016

Administrația
județeană a
Finanțelor Publice
Sibiu

Șef administrație;
Șef administrație
adj. colectare;
Șefi servicii fiscale

31.12.2016

Administrația
județeană a
Finanțelor Publice
Sibiu

Șef administrație;
Șef administrație
adj. inspecție
fiscală.

31.12.2016

Administrația
județeană a
Finanțelor Publice
Sibiu

Șef administrație;
Șef administrație
adj. colectare;
Șefi servicii fiscale

31.12.2016

31.12.2016

CAPITOLUL MEDIU, APE și PĂDURI
Nr.
crt.

Entitatea
implicată în
realizare

Acțiunea

Obiectiv: Evaluarea și îmbunătățirea calității aerului; controlul poluării industriale
1.
Colectarea zilnică a datelor brute de calitate a aerului din stațiile automate de monitorizare,
validarea și transmiterea lor către ANPM
• procent date validate din total date brute (%)
2.

3.

4.

5.

6.

Prelucrare statistică și întocmire de rapoarte privind captura de date, numărul de analize
efectuate, în cele 4 stații automate de monitorizare calității aerului din județul Sibiu
• număr analize efectuate (automat și manual)
• număr rapoarte întocmite
Realizarea Inventarului emisiilor de poluanți atmosferici a agenților economici din județul
Sibiu
• număr agenți economici înregistrați în baza
de date on-line de raportare (SIM)
Realizarea Inventarului emisiilor de poluanți atmosferici a instalațiilor de comercializare
carburanți din județul Sibiu
• număr agenți economici înregistrați în baza de date on-line de raportare (SIM)
Verificare conformării instalațiilor de depozitare a benzinei și distribuția sa de la terminale
la stațiile de distribuție a benzinei
• număr de expertize tehnice verificate în vederea conformării
Verificarea conformării cu clasificarea NFR a tuturor activităților autorizate /reautorizate în
vederea completării/actualizării bazei de date privind activitățile generatoare de emisii de
poluanți în atmosferă
• în funcție de solicitările serviciului Avize, Acorduri, Autorizații pentru
documentațiile depuse în vederea autorizării
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Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu

Persoana responsabilă

Termen de
finalizare

Diaconescu Lidia
Baciu Carmen

31.12.2016

Diaconescu Lidia Baciu
Carmen

31.12.2016

Dascălu Maria

31.12.2016

Ursescu Roxana

31.12.2016

Ursescu Roxana

31.12.2016

Dascălu Maria
Ursescu Roxana

31.12.2016

7.

8.

9.

10.

11.

Îmbunătățirea accesului publicului la informația de mediu, prin afișarea pe pagina WEB a
APM Sibiu a buletinelor zilnice/lunar privind calitatea aerului
• număr buletine zilnice/lunare afișate pe pagina web a APM Sibiu
Menținerea la zi a inventarului instalațiilor IPPC din județul Sibiu, conform activităților
listate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013
• număr instalații IPPC înregistrate în baza de date SIM (on-line)
Colectarea datelor privind Registrul Național al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR)
• număr operatori economici înregistrați în baza de date on-line

Verificarea conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu
referire la cantitățile de Compuși Organici Volatili emise din instalații industriale
• număr notificări depuse/verificate
Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea
(Inventarul Național al gazelor cu efect de seră)
• număr chestionare depuse/verificate

inventarului INEGES

Obiectiv: Managementul deșeurilor și substanțelor periculoase
12.
Monitorizarea operatorilor economici care colectează, tratează vehicule scoase din uz
• număr puncte colectare/tratare
13.
Monitorizarea cantității de deșeuri menajere depozitate pe depozitul ecologic
• cantități (tone) depozitate
14.
Monitorizarea transportului de deșeuri periculoase la nivelul județului Sibiu
• număr formulare analizate și aprobate
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Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu
Agenția pentru
Protecția
Mediului
Sibiu

Baciu Carmen

31.12.2016

Ruxandra Hațegan

31.12.2016

Mitea Livia

Zambori Simona
Calameț Teona

Mitea Livia

Ancuța Achim

31.08.2016

31.12.2016

31.12.2016

Lunar

Halmaghi Daniela

Lunar

Mărioara Goga
Farcaș Mioara

Lunar

15.

Agenția pentru
Monitorizarea operatorii economici autorizați pentru colectarea/tratarea DEEE
Protecția
Barbu Consuela
Mediului
• număr puncte colectare/tratare
Sibiu
Obiectiv: Combaterea schimbărilor climatice - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice
16. Monitorizare proiect finanțat în cadrul Mecanismului Financiar EEA 2009 - 2014 ”Calea Agenția pentru
verde spre dezvoltare durabilă”
Protecția
Echipa proiect
Mediului
• număr rapoarte tehnico-economice (APM Sibiu + parteneri proiect)
Sibiu
17. Colaborarea cu autorități publice centrale și locale pentru dezvoltarea Strategiilor locale Agenția pentru
pentru Adaptarea la Schimbări Climatice
Protecția
Echipa proiect
Mediului
• număr întâlniri grupuri de lucru
Sibiu
• număr strategii elaborate
Obiectiv: Managementul eficient al conservării biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate în județul Sibiu
18. Monitorizarea stării de conservare a ariilor naturale protejate de interes național și județean Agenția pentru
Căpățină Gabriela
conform competențelor
Protecția
Dobrota Maria Cecilia
Mediului
Bordea Marilena
• număr acțiuni de monitorizare în ariile protejate
Sibiu
Tomuță Flaviu
19. Reglementarea activității de recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a
Agenția pentru
Căpățină Gabriela
florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate,
Protecția
Dobrota Maria Cecilia
precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică conform legislației
Mediului
Bordea Marilena
specifice în vigoare
Sibiu
Tomuță Flaviu
• număr autorizații emise pentru activitățile menționate
20. Exercitarea calității de custode asupra siturilor de interes comunitar „Movilele de la Păucea” Agenția pentru
Dobrotă Maria Cecilia
preluate în custodie în anul 2010 de către ARPM Sibiu în vederea îndeplinirii obligațiilor
Protecția
Căpățină Gabriela
contractuale
Mediului
Bordea Marilena
Sibiu
Tomuță Flaviu
• număr acțiuni de monitorizare ale sitului
21. Participare în comisii conform competentelor atribuite (evaluare efectiv specii protejate, Agenția pentru
Dobrotă Maria Cecilia
evaluări de pagube,etc)
Protecția
Căpățină Gabriela
Mediului
Bordea Marilena
• număr acțiuni efectuate în funcție de solicitări și de planificări
Sibiu
Tomuță Flaviu
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Trimestrial

Ianuarie 2017

Ianuarie 2017

31.12.2016

31.12.2016

2018

31.12.2016

22.

Analiza și monitorizarea tuturor activităților desfășurate în arii protejate
• număr dosare analizate în vederea autorizării activităților

Agenția pentru
Tomuță Flaviu
Protecția
Dobrota Cecilia
31.12.2016
Mediului
Căpățină Gabriela
Sibiu
Bordea Marilena
Obiectiv: Îmbunătățirea gradului de educare și conștientizare, informare, consultare și participare a cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul
23. Organizarea și sprijinirea unor acțiuni de educare și informare a publicului
Agenția pentru
Protecția
Tania Alecu
• număr acțiuni/participanți
31.12.2016
Mediului
Sibiu
24. Transmiterea de informații și crearea de competențe pentru o abordare ecologica a vieții
Agenția pentru
Protecția
Tania Alecu
• număr materiale informative, comunicate și conferințe de presă
31.12.2016
Mediului
Sibiu
25. Elaborarea și punerea la dispoziția publicului a rapoartelor lunare privind calitatea
Agenția pentru
Laslea Doinița
Lunar
factorilor de mediu( aer,sol, vegetație, radioactivitate, zgomot ambiental, etc.)
Protecția
Mediului
• număr rapoarte lunare transmise și afișate pe pagina web
Sibiu
26. Elaborarea raportului privind calitatea factorilor de mediu din Județul Sibiu, afișarea pe
Agenția pentru
Naicu Ionel Stelian
01.08.2016
pagina WEB a APM Sibiu
Protecția
Ursescu Roxana
Mediului
Dascălu Maria
• 1 raport anual
Sibiu
Laslea Doinița
Boțocan Sânziana
Baciu Carmen
Negreu Oana
Obiectiv: Prevenirea, reducerea și controlul poluării industriale și managementul riscului
27. Acțiuni de inspecție și control la obiectivele industriale aflate sub incidența Directivei GNM- Serviciul
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC), în scopul verificării
Comisariatul
GNM SCJ Sibiu
conformării cu prevederile autorizației integrate de mediu.
Județean Sibiu
28. Acțiuni de inspecție și control la obiectivele industriale aflate sub incidența Directivei GNM- Serviciul
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
96/82/CE (SEVESO II) privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt
Comisariatul
GNM SCJ Sibiu
implicate substanțe periculoase, în scopul verificării aplicării măsurilor de conformare la Județean Sibiu
legislația specifică.
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29.

Urmărirea conformării instalațiilor care intră sub prevederile Directivei 94/63/CE privind
controlul emisiilor de COV din activități industriale. Verificarea respectării prevederilor
legale privind emisiile de compuși organici volatili rezultați din depozitarea benzinei și
distribuția ei la terminale și stații de distribuție carburanți.
30. Verificarea implementării prevederilor Directivei 67/548/CE și ale Regulamentului nr.
1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor
chimice (REACH) (producători, importatori, utilizatori din aval).
Obiectiv Managementul deșeurilor
31. Verificarea respectării managementului deșeurilor cu fluxuri specifice (la
generatori/importatori, colectori, transportatori, procesatori, eliminatori, valorificatori,
etc.).
Controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea
de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.
Controale pentru verificarea respectării prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea
uleiurilor uzate.
Controale pentru verificarea respectării prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice
32. Verificarea respectării legislației privind depozitarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor
industriale.
Controale tematice planificate privind verificarea realizării obligațiilor de mediu privind
închiderea și urmărirea postînchidere de către operatorii depozitelor neconforme clasa „b”
și depozite industriale, care și-au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în anexa
5 la H.G. nr. 349/2005 (2004-2015).
33. Controale tematice planificate privind transferul de deșeuri în conformitate cu prevederile
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1013/2006, la
expeditori și destinatari.
Obiectiv: Calitatea aerului, apei și solului
34. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la producerea, consumul, eliminarea
substanțelor care epuizează stratul de ozon (curățătorii chimice, producătorii, importatorii,
eliminatorii, reciclatorii de substanțe ce epuizează stratul de ozon).
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GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

35.

Verificarea instalațiilor de tratare a apelor uzate menajere existente și a celor noi puse în
funcțiune (în baza unor proiecte din fonduri europene sau alte fonduri) și verificarea
respectării prevederilor legale referitoare la managementul nămolurilor provenite din
stațiile de epurare a apelor menajere.
Obiectiv: Protecția valorilor naturale și resurselor. Biodiversitate
36. Verificarea respecării prevederilor legale referitoare la grădini zoologice.

37.

Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la CITES (comercializarea, creșterea,
deținerea, etichetarea).

38.

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu
GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu
GNM- Serviciul
Comisariatul
Județean Sibiu

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

Comisar Șef, comisari
GNM SCJ Sibiu

31.12.2016

Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea
GNM SCJ Sibiu
produselor biocide.
Controale tematice biocide.
39. Verificarea respectării prevederilor legale în siturile Natura 2000 și ariile naturale protejate, GNM- Serviciul
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
inclusiv parcurile naționale și naturale.
Comisariatul
GNM SCJ Sibiu
Controale tematice vizând activități desfășurate în arii protejate.
Județean Sibiu
40. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului GNM- Serviciul
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin
Comisariatul
GNM SCJ Sibiu
operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.
Județean Sibiu
Controale tematice E.U.T.R.
41. Verificarea respectării legislației referitoare la exploatarea resurselor minerale și naturale GNM- Serviciul
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
(minerale, gaze, combustibili fosili, exploatări forestiere, ape naturale, fructe de pădure,
Comisariatul
GNM SCJ Sibiu
ciuperci, etc).
Județean Sibiu
Controale tematice balastiere.
Controale tematice exploatare forestieră.
Controale tematice privind legalitatea și funcționalitatea MHC (microhidrocentrale).
42. Verificarea respectării prevederilor legale de către asociații/societăți de vânătoare, recoltare GNM- Serviciul
Comisar Șef, comisari
31.12.2016
floră/faună sălbatică.
Comisariatul
GNM SCJ Sibiu
Controale tematice vânătoare privind verificarea respectării obligațiilor cu privire la Județean Sibiu
efectuarea vânătorii la speciile strict protejate și a declarațiilor la fondul de mediu.
Obiectiv: Managementul resurselor de apă și al riscului la inundații / Îmbunătățirea infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă, pe bazine hidrografice
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43.

Reparații curente prag de fund pe râul Porumbacu de Jos
● terasam. 10,0 mii mc
● beton 339 mc
Sistemul de
Gospodărire a
● anrocamente 177 mc
Apelor Sibiu
● gabioane 250mc
● conf-met.gabioane 2,7 to
Valoarea estimată a lucrărilor este de 20,8 mii lei
44. Reparații curente lucrări hidrotehnice pe râul Avrig la Avrig
● betoane 21 mc
Sistemul de
● anrocamente 715 mc
Gospodărire a
● terasam 12 miimc
Apelor Sibiu
● palplanșe PVC 200 kg
- Valoarea estimată a lucrărilor este de 126,9 mii lei
Repqarații curente ziduri parapet beton pe râul Hârtibaciu la Agnita (confl. Pr. Gloden)
● diguri remuu
Sistemul de
● beton 8,12 mc
Gospodărire a
● peree beton 160 mp
Apelor Sibiu
● mortar de ciment 3,2 mc
- Valoarea estimată a lucrărilor este de 13,5 mii lei
Obiectiv: Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundațiilor și al secetei hidrologice
45. Decolmatare râul Cibin aval pod DJ 106 Agnita Sibiu
Sistemul de
● terasam. 27 mii mc
Gospodărire a
- Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 29,0 miilei
Apelor Sibiu
46.

Întreținere regularizare și îndiguire r.Hârtibaciu la Benești amonte pod izvor mal stîng
● cosiri man 4,32 ha
● tăieri veg.40 smp
● terasam.25,5miimc
● doborât arb.mec.Ø 10-30 cm 40 buc
- Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 30,7 mii lei
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Sistemul de
Gospodărire a
Apelor Sibiu

Ing.șef

TRIM III

Ing.șef

TRIM III

Ing.șef

TRIM II

Ing.șef

TRIM II

Ing.șef

TRIM II

47.

48.

49.

Întreținere pârâu Coveș la Coveș mal stâng intravilan aval localitate
● tăieri veg.30 smp
● doborât arb.mec. 30 buc
● ts mec 10 mii mc
- Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 15,1 mii lei
Întreținere pârâu Bârghiș la Bârghiș - mal stâng - aval localitate
● tăieri veg.20 smp
● doborât arb.mec.
● 30 buc
● ts mec 10,8 mii mc
-Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 16,3 mii lei
Întreținere pârâu Zlagna la Zlagna – comuna Bârghiș
● tăieri veg.40 smp
● ts mec 6mii mc
-Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 21,4 mii lei
Întreținere pârâu Pelișor la Pelișor - comuna Bârghiș
● tăieri veg.30 smp
● ts mec 3,2mii mc
-Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 15,5 mii lei

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor Sibiu

Ing.șef

TRIM II

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor Sibiu

Ing.șef

TRIM II

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor Sibiu

Ing.șef

TRIM II

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor Sibiu

Ing.șef

TRIM II

Obiectiv: Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecția împotriva inundațiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic, protecția
surselor de apă, îmbunătățirea calității apei până la atingerea stării bune a apelor și perfecționarea cadrului legislativ,a metodologiilor, normelor și
reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor, meteorologiei și hidrologiei
50. Analize de laborator cu determinarea indicatorilor fizico- chimici si biologici
Sistemul de
Număr total de indicatori :
Gospodărire a
Director
31.12.2016
- fizico- chimici 7551
Apelor Sibiu
- biologici 147
51. Biroul Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor va urmări în permanență regimurile
Sistemul de
hidro-meteorologice si de exploatare a lucrarilor hidrotehnice din administrarea SGA Sibiu.
Gospodărire a
Director
31.12.2016
De asemenea va asigura buna gestionare a actiunilor preventive, operative și de refacere în
Apelor Sibiu
cazul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase și monitorizarea continuă
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a parametrilor hidrometeorologici si a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare
împotriva inundațiilor.
52. Biroul gestionare resurse de apă
Sistemul de
Avize autorizații – 220 lucrari
Gospodărire a
Monitoring 1.143 controale
Apelor Sibiu
Obiectiv: Prevenirea și eliminarea efectelor calamităților naturale pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor
Lucrări de reparații curente
53. Reparații subtraversari râu Târnava Mare la Mediaș
Sistemul
Valoarea lucrării: 50881 lei
Hidrotehnic
Volume lucrări:
Mediaș
- terasamente 0.2 mii mc
- beton :1.5 mc

Director

31.12.2016

Șef sistem

Trim. II-III

54.

Reparații pereu dale pr. Moșna intravilan Mediaș
Valoarea lucrării: 5367 lei
Volume lucrări:
- lucrări din piatră și anrocamente : 4 mc
- beton :5.5 mc

Sistemul
Hidrotehnic
Mediaș

Șef sistem

Trim. II

55.

Reparații pereu piatră brută pr. Valea Satului la Dumbrăveni
Valoarea lucrării: 6129 lei
Volume lucrări:
- beton 2 mc
- lucrări din piatră și anrocamente: 10 mc

Sistemul
Hidrotehnic
Mediaș

Șef sistem

Trim. II

Șef sistem

Trim. IV

56.

Decolmatare pr. Laslea , loc. Laslea
Valoarea lucrarii: 50555 lei
Terasamente: 1.0 mii mc
Reprofilări: 4.5 mii mc, 1.5 km

Lucrări de întreținere și decolmatări cursuri de apă
Sistemul
Hidrotehnic
Mediaș
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57.

Decolmatare pârâul Mălâncrav la Mălâncrav
Sistemul
Șef sistem
Trim. III
Valoarea lucrării: 27383 lei
Hidrotehnic
Volume lucrări:
Mediaș
- terasamente: 0.5 mii mc
- reprofilări: 3.1mii mc, 1.2 km.
58. Decolmatare pârâu Târnava Mare amonte baraj Copșa Mică
Sistemul
Șef sistem
Trim III-IV
Valoarea lucrării: 43776 lei
Hidrotehnic
Volume lucrări:
Ighiș
- reprofilări 11.0 mii mc, L=0.2km
- terasamente 1.5 mii mc.
59. Decolmatare pârâu Calva loc Alma Vii
Sistemul
Șef sistem
Trim.
Valoarea lucrării: 34065 lei
Hidrotehnic
III-IV
Volume lucrări: reprofilări 4.5 mii mc, L=1,5 km.
Ighiș
Terasamente:0.6 mii mc
60. Decolmatare și stopare eroziune de mal cu gabioane pr.Fantana Veteului,loc Ernea
Sistemul
Șef sistem
Trim. III
Valoarea lucrării: 82929lei
Hidrotehnic
Volume lucrări: terasamente 0.1 mii mc, decolmatări 0.3 mii mc
Ighiș
piatră 188 mc
Obiectiv: Protecția și gestionarea durabilă a pădurii și faunei cinegetice. Elaborarea unui program național de împădurire care sa aibă ca principal obiectiv
creșterea suprafețelor împădurite ca suport al adaptării la efectele schimbărilor climatice (stabilizare terenuri, îmbunătățirea ciclului apei în natura,
combaterea deșertificării, creșterea capacitații de absorbție a emisiilor de gaze cu efect de seră):
61. Creșterea ponderii regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive adecvate:
Direcția Silvică
Direcția Silvică Sibiu:
31.12.2016
Sibiu
ing.
Mărgineanu
Maria
- regenerări naturale: minimum 117 hectare
- împăduriri integrale: minimum 227 hectare.
Obiectiv: Dezvoltarea rețelei de accesibilizare a Fondului forestier național
62. Construire de drumuri forestiere noi:
-demararea procedurilor pentru licitarea lucrărilor de execuție a drumului forestier
Săloi - Dogaru – 5,1 km
63.

Lucrări în continuare:
-pentru drumul forestier Pârâul Paltinului – Tronson I, II și III sunt prevăzute
lucrări în continuare pe o lungime de 10,1 km cu o valoare de aproximativ 2.000.000 lei - cu
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Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

31.12.2016

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

31.12.2016

mențiunea că realizarea acestora este din fondul de accesibilizare constituit conform Legii
nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, și că depinde de fondurile
aprobate de minister, respectiv de către Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA.
64.

Reabilitare drumuri forestiere:
-întocmire Studiu de fezabilitate și Proiectul tehnic pentru reabilitarea drumului
forestier Valea Torturii – 7,3 km cu o valoare programată de 39.800 lei

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

31.12.2016

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

31.12.2016

-continuarea procedurilor pentru licitarea lucrărilor de execuție a drumului forestier
Muncelu – 3,2 km
Menționăm că realizarea acestora este din fondul de accesibilizare constituit conform
Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național și depinde de fondurile
aprobate de minister, respectiv de către Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA.
65.

Punerea în siguranță a drumurilor forestiere prin executarea de lucrări de reparații și
întrețineri curente: 550 km cu o valoare a lucrărilor de 2.800.000 lei, din fonduri proprii.

Obiectiv: Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor pădurii

66.

Controlul circulației materialului lemnos: executarea a minim 800 controale împreună cu
Poliția, Jandarmeria și Garda Forestieră conform Protocolului de colaborare încheiat cu
numele "Scutul Pădurii 2016".

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
ing. Sbîrcea Silviu

31.12.2016

67.

Executarea de controale de fond și parțiale, în cantoanele silvice din cadrul Direcției Silvice
Sibiu, cu personalul propriu.

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
ing. Sbîrcea Silviu

31.12.2016

Obiectiv: Utilizarea durabilă a resurselor cinegetice

68.

Menținerea la nivelul optim a efectivelor de vânat: prin extragerea selectivă a următoarelor
specii de vânat, după cum urmează: 10 cerbi, 35 căpriori, 8 capre negre, 75 mistreți, 10 urși,
7 lupi și 4 pisici sălbatice.

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
ing. Marin Văleanu

31.12.2016

69.

Administrarea hranei complementare: 40 tone fibroase, 40 tone concentrate, 10 tone
suculente și 10 tone sare.

Direcția Silvică
Sibiu

Direcția Silvică Sibiu:
ing. Marin Văleanu

31.12.2016

39

Obiectiv: Promovarea utilizării și valorificării produselor secundare și a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere

70.

Recoltarea și valorificarea de fructelor de pădure (20 tone), ciuperci comestibile (20 tone) și Direcția Silvică
plante medicinale (3 tone)
Sibiu
Obiectiv Activități durabile de pescuit și acvacultură competitivă economic cu respectarea principiilor ecologice
71. Producerea și valorificarea în păstrăvăria proprie: a minim 30 tone păstrăv de consum.
Direcția Silvică
Sibiu

40

Direcția Silvică Sibiu:
ing. Teșa Ovidiu

31.12.2016

Direcția Silvică Sibiu:
Tehn. Hanzeli Ana

31.12.2016

CAPITOLUL MUNCĂ, FAMILIE, PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PERSOANE VÂRSTNICE
Nr.
Entitatea implicată
Persoana
Acțiunea
crt.
în realizare
responsabilă
Obiectiv: Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă pe următoarele grupuri țintă prin acordarea de facilități fiscale angajatorilor
1.
Agenția Județeană
Director executiv
Încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți de învățământ prin subvenționarea locurilor de
Mircea Dorin Crețu
pentru Ocuparea
muncă – proiect indicatori – 150 persoane
Forței de Muncă Sibiu
2.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta peste 45 de ani prin subvenționarea locurilor
de muncă
- proiect indicatori – 360 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu

3.

4.

31.12.2016
31.12.2016

31.12.2016
Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități prin subvenționarea locului de muncă
- proiect indicatori – 5 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu

Situația contractelor de ucenicie și a convențiilor estimat
- proiect indicatori – 12 contracte

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu

5.

31.12.2016

31.12.2016
Încadrarea în muncă a tinerilor peste 18 ani postinstituționalizați sau tineri aparținând
categoriilor defavorizate prin subvenționarea locurilor de muncă
- proiect indicatori – 5 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu

6.

7.

Termen de
finalizare

31.12.2016
Ocuparea forței de muncă prin acordarea de alocații pentru șomerii care se încadrează
înainte de expirarea șomajului
- proiect indicatori – 310 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu

Organizarea bursei locurilor de muncă vacante
- proiect indicatori – 2 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu
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31.12.2016

8.

9.

10.

Obiectivul : Dezvoltarea competențelor profesionale prin promovarea programelor de formare profesională
Cuprinderea șomerilor la cursuri de formare profesională
- proiect indicatori – 600 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Încadrarea în muncă a absolvenților de cursuri de formare profesională
- proiect indicatori – 210 persoane

Director executiv
Mircea Dorin
Crețu

31.12.2016

Director executiv
Mircea Dorin
Crețu

31.12.2016

Director executiv
Mircea Dorin
Crețu

31.12.2016

Obiectivul : Creșterea ocupării prin acordarea serviciilor de informare, orientare și consiliere profesională
11.

Monitorizarea activitatii de informare si consiliere privind cariera a persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca
- proiect indicatori - 850 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Obiectivul : Stimularea și extinderea măsurilor de incurajare a angajarii tinerilor pe piata muncii in special a celor proveniti din centrele de plasament si a
persoanelor cu handicap
31.12.2016
12.

Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 76/2002, art. 93'1
- proiect indicatori – 5 persoane

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Sibiu

Director executiv
Mircea Dorin Crețu

Obiectivul : Promovarea de programe integrate pentru incluziunea socială a romilor, pornind de la creșterea ratei de ocuparea a acestora și consolidarea relației
dintre autoritățile guvernamentale cu organizațiile nonguvernamentale, pentru a identifica nevoile acestora
31.12.2016
Parteneriat AJOFM Sibiu – Instituția Prefectului Judetului Sibiu în cadrul Grupului de
Director executiv
Agenția Județeană
lucru mixt pentru romi
Mircea Dorin Crețu
13.
pentru Ocuparea
- proiect indicatori – 1
Forței de Muncă Sibiu
Obiectiv: Administrație publică eficientă
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14.

Dezvoltarea competențelor manageriale profesionale și digitale în rândul personalului Casei
Județene de Pensii Sibiu prin participarea la cursuri de pregătire și perfecționare
profesională

Casa Județeană de
Pensii Sibiu

Generalizarea introducerii la nivelul CJP Sibiu a unui sistem pentru îmbunătățirea
furnizării de servicii publice, printr-un management al gestiunii documentelor bazat pe
proceduri, automatizate , având la bază o soluție informatică – parte a proiectului
"Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile
sale subordonate" denumită”DOMINO” Aceasta va permite urmărirea documentelor
inclusiv a calculului dosarelor de pensii, pe tot ciclul de viață prin definirea circuitelor
specifice, precum și urmărirea în timp real a documentului pe circuit,
Obiectiv Descentralizare - apropierea administrației de cetățean
16. Îmbunătățirea relațiilor cu cetățenii beneficiari ai serviciilor noastre, pensionari și
contribuabili, prin asigurarea unui program permanent de relații cu publicul, audiențe și
răspunsuri la petiții și sesizări.
Solicitarea completării unor chestionare de satisfacție a beneficiarilor serviciilor noastre.

Casa Județeană de
Pensii Sibiu

17.

Asigurarea unui comportament corespunzător al funcționarilor în relația cu beneficiarii,
precum și creșterea calității informațiilor furnizate acestora.
Întâlniri periodice cu reprezentanții organizațiilor patronale, sindicale și de pensionari.
Difuzarea de materiale informative privind sistemul public de pensii, noutăți legislative, etc.

Casa Județeană de
Pensii Sibiu

18.

Eficientizarea activității instituției privind arhivarea documentelor. Acțiuni și demersuri
pentru închirierea sau preluarea în administrație a unui spațiu pentru arhiva Casei de Pensii
care a devenit neîncăpătoare. Achiziționarea unor servicii de legare și informatizare a
documentelor arhivate.

Casa Județeană de
Pensii Sibiu

15.

Obiectiv Creșterea siguranței cetățeanului
19. Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin imbunătățirea siguranței in
spațiile publice, creșterea siguranței în școli, a managementului și capacității de intervenție
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Casa Județeană de
Pensii Sibiu

Casa Județeană de
Pensii Sibiu

Director executiv
Directori executiv
adjuncți
Responsabil
compartiment
Resurse Umane
Director executiv
Director executiv
adj. economic
Director executiv
adj. pensii

31.12.2016

31.12.2016

Director executiv
Director executiv
adj. pensii
Compartiment
comunicare
Director executiv
Director executiv
adj. pensii
Compartiment
comunicare
Director executiv
Director executiv
adjunct economic
Responsabil
Compartiment
achiziții

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracționalitatea cibernetică, precum
protecția infrastructurii critice. Completarea și modernizarea echipamentelor proprii ale
CJP Sibiu, privind alarmarea ISU și a securităăii persoanelor.

Obiectiv: Dezvoltare socială
20. Promovarea unei protecții sociale active și încurajarea unei culturi a responsabilității
individuale. Urmărirea cuprinderii în sistem a unui număr cât mai mare din persoanele
fizice care se pot asigura prin contracte de asigurare. Creșterea numărului asiguraților
individuali prin contracte de asigurare.

Director executiv
adjunct economic
Responsabil
Compartiment
achiziții

Director executiv
31.12.2016
Director executiv
adj. economic
Responsabil
compartiment
evidență
contribuabili
Obiectiv:Realizarea interoperabilitații la nivel național, coordonată cu UE, pentru eficientizarea activităților publice în sensul oferirii de servicii digitale
cetățenilor
21. Dezvoltarea sistemului IT (rețele, baze de date, software și instruire personal)
Casa Județeană de
Director executiv
31.12.2016
Implementarea modificărilor aduse de Legea 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice
Pensii Sibiu
Director executiv
în aplicațiile sistemului informatic integrat al CNPP prin aplicațiile de Stabiliri pensii, Plati
adj. economic
pensii , Evidență contribuabili și Sistemului de accidente de muncă și boli profesionale.
Director executiv
Implementarea folosirii sistemului informatic „ORIZONT”,pentru toate categoriile de
adj. pensii
pensii, precum și a diverselor recalcularilor, a pensiilor, precum și a sistemului de
Responsabil
management al documentelor:” DOMINO”.
compartiment
Informatică
22. Popularizarea și asigurarea bunei exploatări a portalului www.CNPP.ro care să asigure
Casa Județeană de
Director executiv
31.12.2016
furnizarea unor servicii publice „online” destinate cetățenilor contribuabili și beneficiari ai
Pensii Sibiu
Director executiv
sistemului public de pensii și din Sistemul de accidente de muncă și boli profesionale. Sprijin
adj. economic
acordat beneficiarilor în crearea conturilor personale „on line” pentru accesul în portalul
Director executiv
CNPP.ro
adj. pensii
Responsabil
compartiment
Informatică
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Casa Județeană de
Pensii Sibiu

23.

Creșterea capacității funcționale în domeniul informaticii a Casei Județene de Pensii Sibiu,
prin achiziționarea de echipamente noi ( servere, stații de lucru , imprimante) , programe
software, și instruire personal.

Director executiv
31.12.2016
Director executiv
adj. economic
Director executiv
adj. pensii
Responsabil
compartiment
Informatică
24. Reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelei interne de calculatoare a Casei județene de
Casa Județeană de
Director executiv
31.12.2016
Pensii Sibiu .
Pensii Sibiu
Director executiv
adj. economic
Director executiv
adj. pensii
Responsabil
compartiment
Informatică
Obiectivul :Optimizarea dialoglui social tri- sau bipartid și adaptarea acestuia la realitățile economice și sociale în vederea consolidării relațiilor industriale și a
menținerii coeziunii sociale
25.
Organizarea de întruniri cu angajatorii și salariații în scopul găsirii celor mai bune metode
Inspectoratul
Șef birou
de aplicare a dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă cu privire la dialogul
Teritorial de Muncă
Trim. I - IV
CCMMRM
social eficient.
Sibiu
26.
Participarea la acțiunile de conciliere a conflictelor colective de muncă, în condițiile legii
Inspectoratul
Șef birou
De câte ori este
dialogului social.
Teritorial de Muncă
CCMMRM
cazul
Sibiu
Obiectivul: Cultivarea unui dialog constant și eficient cu societatea civilă și mediul de afaceri
27. Analiza permanentă a stării relațiilor de muncă în județul Sibiu în paralel cu analiza
sistemului de protecție socială generalizat și sinteza unor propuneri (inclusiv legislative) în
Inspectoratul
Șef serviciu
Trim. I - IV
vederea atragerii în zona muncii, în colaborare cu alte instituții de specialitate, a
Teritorial de Muncă
persoanelor aflate temporar sub diverse forme de protecție socială (șomaj, asistență socială
CRM
Sibiu
și în zona muncii informală).
28. Analiza stării populației județului Sibiu, de la naștere la piața muncii, în sens aptitudinal și
a competențelor cerute pe piața muncii, în colaborare cu alte instituții de specialitate, în
Inspectoratul
Șef serviciu
Trim. I - IV
scopul încurajării formării profesionale bivocaționale.
Teritorial de Muncă
CRM
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Casa Județeană de
Pensii Sibiu

Sibiu
29.

Încurajarea solidarității sociale în scopul creșterii ratei de ocupare a forței de muncă și a
eficienței muncii, în colaborare cu partenerii sociali (patronate și sindicate)

Inspectoratul
Șef serviciu
Trim. I - IV
Teritorial de Muncă
CRM
Sibiu
Obiectivul:Sporirea calității actului educațional prin crearea de competențe și abilități specifice economiei cunoașterii, a mobilității personalului didactic și de
cercetare și a dezvoltării armonioase prin educație fizică și sport
30. Diseminarea la nivelul județului a rezultatelor obținute în cadrul proiectului educațional
Inspectoratul
Șef serviciu SSM
Trim.II - IV
„Învăț și mă protejez”, proiect inițiat de ITM Sibiu în parteneriat cu I.S.J Sibiu în anul 2015 Teritorial de Muncă
– 2016
Sibiu
Obiectivul:Stabilizarea mediului economic și creșterea gradului de încredere a agenților economici și a capitalului în perspectiva dezvoltării economiei
31. Verificarea sub aspectul securității și sănătății în muncă a respectării cerințelor legale la
Inspectoratul
locurile de muncă verzi din cadrul următoarelor activități lucrative: generatoare de energie
Șef serviciu
Teritorial de Muncă
Trim III
electrică, recuperarea materialelor reciclabile, eliminarea deșeurilor, colectarea și epurarea
SSM
Sibiu
apelor uzate, fabricarea de substanțe și produse chimice și agricultură.
32. Promovarea armonizării legislative în scopul lărgirii zonei verzi a locurilor de muncă, în
Inspectoratul
Șef serviciu
colaborare cu alte instituții.
Teritorial de Muncă
Trim IV
SSM
Sibiu
33. Monitorizarea respectării legislației muncii privind protecția maternității la locul de muncă
Inspectoratul
pentru salariatele gravide și mame, lăuze sau care alăptează.
Teritorial de Muncă
Șef serviciu SSM
Trim I - IV
Sibiu
34. Campanie de controale privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată
Inspectoratul
Șef serviciu
în domeniile susceptibile de utilizarea acestei forme de evaziune fiscală.
Teritorial de Muncă
Trim I - IV
CRM
Sibiu
35. Eficientizarea colaborării instituționale în vederea reducerii muncii fără forme legale, cu
Inspectoratul
instituții abilitate (Inspectoratul de Poliție a Județului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi
Șef serviciu
Județean Sibiu, Direcția Regională Antifraudă Sibiu, Agenția Județeană pentru Ocuparea
Teritorial de Muncă
Trim. I - IV
CRM
Forței de Muncă Sibiu, etc) precum și cu sindicatele și patronatele, în scopul asumării
Sibiu
răspunderii.
36. Campanie de conștientizare a efectelor negative pe termen lung a muncii fără forme legale,
Inspectoratul
Șef serviciu
Trim. I - IV
în colaborare cu partenerii sociali.
Teritorial de Muncă
CRM
Sibiu
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37.

Controale privind identificarea cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor și verificarea
modului de respectare a dispozițiilor legale cu privire la munca tinerilor

Inspectoratul
Șef serviciu
Teritorial de Muncă
Trim. I - IV
CRM
Sibiu
38. Controale privind verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale privind
Inspectoratul
Șef serviciu
activitatea de mediere a cetățenilor români care lucrează în străinătate, în colaborare cu
Teritorial de Muncă
Trim. III - IV
CRM
alte instituții.
Sibiu
Obiectivul :Stabilitate. Instituirea unui mecanism structurat de consultare sistematică cu mediul de afaceri, ca element-cheie în elaborarea unor politici de
dezvoltare durabilă
39. Organizarea de întâlniri cu angajatorii, angajații și reprezentanții sindicatelor, patronatelor
Inspectoratul
Șef serviciu
și ONG – urilor destinate îmbunătățirii modului de aplicare a cerințelor legale cu privire la
Teritorial de Muncă
Trim I - IV
SSM
drepturile și obligațiile angajatorilor în domneiul securității și sănătății în muncă.
Sibiu
Obiectivul : Promovarea unei protecții sociale active și încurajarea unei culturi a responsabilității individuale. Descurajarea culturii dependenței față de
ajutoarele sociale și încurajarea unei culturi a muncii și a responsabilității individuale și sociale. Implementarea pachetului minim de intervenție de servicii
sociale pentru copii și familiile acestora care se află în risc de sărăcie sau excluziune socială.
40. Informarea și îndrumarea persoanelor fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații ce
Agenția Județeană
decurg din reglementările privind sistemul național de asistență. socială

41.

Director executiv,

Inspecție Socială Sibiu

Șef serviciu BAS

Monitorizarea și evaluarea asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale și beneficiază

Agenția Județeană

de subvenție de la bugetul de stat în anul 2016, potrivit convențiilor încheiate între

pentru Plăți si

Director executiv,

Inspecție Socială Sibiu

Șef serviciu BAS

MMFPSPV prin AJPIS Sibiu și furnizori.

42.

pentru Plăți si

Acțiuni de evaluare, control și monitorizare desfășurate în vederea menținerii sau restabilirii

Agenția Județeană

echilibrului între dispozițiile normative aplicabile sistemului de asistență socială și modul

pentru Plăți si

concret în care acționează instituțiile și organizațiile din județul Sibiu, implicate în domeniul Inspecție Socială Sibiu
asistenței sociale.
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Director executiv,
Șef serviciu BAS

Lunar/2016

Lunar/2016

Lunar/2016

43.

Informarea, consilierea și întocmirea documentelor pentru obținerea unor beneficii de

Agenția Județeană

asistență socială în vederea aplicării regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de

pentru Plăți si

securitate socială.

Inspecție Socială Sibiu
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Director executiv,
Șef serviciu BAS

Lunar/2016

CAPITOLUL SĂNĂTATE
Nr.
Entitatea implicată
Persoana
Termen de
Acțiunea
crt.
în realizare
responsabilă
finalizare
Obiectivul : Introducerea de standarde obligatorii de calitate pentru toate nivelurile sistemului sanitar românesc și a unui sistem de control al calității și
asigurare a calității serviciilor medicale
1. Asigurarea unui control în sănătatea publică capabil să raspundă prompt nevoilor reale ale
Direcția de Sănătate
Inspector Șef
31.12.2016
populației din comunitate:
Publică a Județului
Dr. Lucian
Indicatori de evaluare:
Sibiu - Serviciul
Blăguțiu
Controale total pe tipuri de obiective prevăzute: 8916 din care:
Control în Sănătate
Publică
- Aliment - 1008
- Apa - 144
- Turism - 108
- Mediul de viață al populației - 2748
- Tutun - 2292
- Mediu de muncă - 96
- Cosmetice - 600
- Biocide, toxice - 252
- Învățământ - 324
- Deșeuri cu potențial contaminant - 480
- Calitatea serviciilor medicale - 864
2.

Identificarea riscurilor asupra sănătății, caracterizarea acestora și comunicarea publicului
și factorilor de decizie:
Indicatori de evaluare:
- Notificări prin SRAAF, RAPEX,
- Recoltări probe de laborator
- La necesitate

3.

Deschidere la cerințele mass–media.
Indicatori de evaluare:
- La solicitarea mass–media
- Comunicarea în situații de risc identificate în urma activităților.
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Direcția de Sănătate
Publică a Județului
Sibiu – Personalul din
cadrul Serviciului
Control în Sănătate
Publică

Inspector Șef
Dr. Lucian
Blăguțiu

31.12.2016

Inspector șef Dr.
Lucian Blăguțiu
(pentru Serviciul

Inspector Șef
Dr. Lucian
Blăguțiu

31.12.2016

Control în Sănătate
Publică)
Obiectivul: Dezvoltarea de programe naționale de prevenție și educație pentru sănătate care să îmbunătățească semnificativ starea de sănătate a populației, în
special în rândul comunităților defavorizate
4. Ameliorarea stării de sănătate a copilului 0-1 an prin participarea medicilor de familie la Direcția de Sănătate Dr. Gălățanu
Programul Național de Sănătate a Femeii și Copilului
Sibiu - CUSS
Daniela
Indicatori de evaluare
Dr. Marchean
31.12.2016
Dorin
- Număr medici de familie implicați
5.

Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul la servicii de sănătate comunitare a populației
vulnerabile.
Indicatori de evaluare
- Număr autorități ale administrației publice locale care au angajat personal
comunitar cu care se colaborează;
- 1 analiză a accesului populației generale din județul Sibiu la serviciile publice de
sănătate.
- 1 analiză a activității de asistență medicală comunitară/an.

6.

Direcția de Sănătate
Publică a Județului
Sibiu –
Compartimentul
Asistență Medicală
Comunitară

Consilier Superior
Dr. as. med. Doina
Merla
31.12.2016

Îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară integrată Direcția de Sănătate
Consilier Superior
la nivel județean, monitorizarea și evaluarea activității personalului comunitar.
Publică a Județului
Dr. as. med. Doina
Indicatori de evaluare
Sibiu –
Merla
Compartimentul
- Număr asistenți medicali comunitari;
31.12.2016
Asistență Medicală
- Număr mediatori sanitari;
Comunitară
- Număr comunități beneficiare
- Nr. ședințe de lucru cu personalul comunitar
- Număr instructaje ale personalului comunitar .
Obiectivul : Evaluarea sistemului de urgență la nivel național și realizarea unui necesar de investiții în vederea asigurării operativității echipajelor de intervenție
în special în mediul rural și în situații critice sau dezastre
7. Colectare/ actualizare date – din sistemul de urgență județean
COSUJ - DSP Sibiu
Consilier Superior
31.03.2016
Indicatori de evaluare
Centru de Primire
Dr. Nicolae Suciu
Urgențe
- Număr personal, nivel pregătire , necesar/ existent în sistemul de urgență
Unitate de Primire
- Mijloace transport ,tip, dotari echipamente necesar/ existent în sistemul de
Urgențe
urgență
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Comitete pentru
Situatii de Urgență la
nivel local
Analiza comună cu reprezentanții entitățiilor implicate, stabilirea și prioritizarea COSUJ - DSP Sibiu
necesarului de investiții în funcție de tipul de situație critică și dezastrul posibil generat de Centru de Primire
riscuri naturale și riscuri tehnologice.
Urgențe
Indicatori de evaluare
Unitate de Primire
Urgențe Comitete
- Număr analize pentru stabilirea și prioritizarea necesarului de investiții
pentru Situatii de
Urgență la nivel local
Elaborarea și transmiterea către primăriile rurale a măsurilor de protecție pe tipuri de risc și COSUJ - DSP Sibiu
reguli de comportare în scopul atenuării posibilelor efecte în caz de dezastre.
Comitete pentru
Indicatori de evaluare
Situatii de Urgență la
- Număr primării către care au fost transmise măsurile de protecție pe tipuri de risc nivel local
și reguli de comportare în scopul atenuării posibilelor efecte în caz de dezastre
Organizarea în colaborare cu ISU Simulare - exercițiu demonstrativ, cu forțe în teren – COSUJ - DSP Sibiu
punerea în aplicare Planului Roșu
Inspectoratul pentru
Indicatori de evaluare
Situații de Urgență
Reprezentanții
- Număr exerciții demonstrative, cu forțe în teren
comitetelor pentru
Situatii de Urgență la
nivel local
Controlul calității actului medical în serviciile de urgență
COSUJ - DSP Sibiu
Indicatori de evaluare
- Număr controale ale calității actului medical
Monitorizarea activității serviciilor de urgență prespitalicească – Serviciul Județean de
DSPJ Sibiu
Ambulanță Sibiu
Serviciul Judeþean de
Indicatori de evaluare
Ambulanþã Sibiu
- Nr. solicitări
- Nr. cazuri efectuate de medici
- Buget contractat/buget primit
- Nr. ambulanțe operative
- Nr. intervenții/nr. km parcurși per ambulanță
-

8.

9.

10.

11.

12.

Stocuri de medicamente necesar/existent în sistemul de urgență
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Consilier Superior
Dr. Nicolae Suciu

15.05.2016

Consilier Superior
Dr. Nicolae Suciu

15.07.2016

Consilier Superior
Dr. Nicolae Suciu
15.10.2016

Consilier Superior
Dr. Nicolae Suciu

31.12.2016

Consilier Superior
Dr. Nicolae Suciu

31.12.2016

13.

Monitorizarea activității centrelor de permanență
Indicatori de evaluare
- Nr. Centre de permanență funcționale;
- Nr. medici/personal mediu sanitar/centru;
- Nr. consultații/lună/centru de permanență;
- Nr. tratamente/lună/centru de permanență.

Direcția de Sănătate
Publică a Județului
Sibiu

Obiectivul Creșterea accesului populației la servicii de sănătate de bază
14. Extinderea accesului cetatenilor si furnizorilor la informatiile publice de interes general, Casa de Asigurări de
referitoare la pachete de servicii de baza, minimale sau facultative decontate din FNUASS, Sănatăte Sibiu
prin :
- Asigurarea liniei gratuite “Tel Verde” prin intermediul careia asiguratii si furnizorii de
servicii medicale solicita informatii publice de interes general
- Comunicate de presa, informari prin intermediul mass-media locala si prin afisare la
sediul institutiei
- Afisarea pe site-ul CAS Sibiu si actualizarea permanenta a tuturor informatiilor legate
de criteriile de selecție a furnizorilor de servicii medicale in vederea contractarii
serviciilor cu cel mai bun raport cost/eficienta, criteriile de contractare, valorile,
punctajele obtinute dupa evaluarea criteriilor si modul de repartizare si alocare a
fondurilor.
15.

Contractarea serviciilor medicale pentru toate domeniile de asistenta medicala: medici de Casa de Asigurări de
familie, ambulatoriu de specialitate clinic, paraclinic si de recuperare, spitale, farmacii, Sănatăte Sibiu
medicina dentara, servicii de urgenta si transport sanitar, dispozitive medicale, ingrijiri
medicale la domiciliu, avand in vedere :
- Cresterea numarului de servicii contractate in ambulatoriu
- Reducerea numarului de internari de spitalizare continua
- Acordarea de stimulente financiare pentru medicii de familie si medicii specialisti din
ambulatoriu-specialitati clinice, care isi desfasoara activitatea in zone defavorizate sau
in conditii deosebite de lucru.
- Stimularea financiara a medicilor dentisti care-si desfasoara activitatea in mediul
rural
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Consilier Superior
Dr. Anca Iordache

31.12.2016

PresedinteDirector General –
Dr.Florin Cioloboc

31.12.2016

PresedinteDirector General –
Dr.Florin Cioloboc

31.12.2016

16.

Stimularea participarii medicilor de familie la activitatea Centrelor de permanență Casa de Asigurări de
organizate de Directia de Sănătate Publică Sibiu și plata serviciilor medicale acordate în Sănatăte Sibiu
cadrul acestora, conform legii.

PresedinteDirector General –
Dr.Florin Cioloboc

Rationalizarea serviciilor medicale spitalicesti prin :
Casa de Asigurări de
Presedinte- Contractarea acestor servicii medicale pe baza unor criterii care sa asigure internarea Sănatăte Sibiu
Director General –
numai pentru îngrijirea integrată a pacientului critic și a cazurilor complexe, cu
Dr.Florin Cioloboc
finanțare adecvată
- Inlocuirea ofertei de servicii spitalicești neperformante cu servicii alternative ambulatorii, spitalizare de zi, sigure, de calitate și cost-eficace.
18. Asigurarea continuitatii accesului populatiei la medicamente gratuite si compensate, prin : Casa de Asigurări de
Presedinte- Monitorizarea lunară a consumului de medicamente pe medici și pe farmacii în scopul Sănatăte Sibiu
Director General –
asigurării continue a populației cu medicamente cu și fără contribuție personală în toate
Dr.Florin Cioloboc
zonele județului și pe parcursul întregului an.
- Compensarea conform legii a medicamentelor pentru pensionari si persoane cu
venituri mici sau pentru cele prevazute in legi speciale sau incluse in cadrul unor
Programe nationale de sanatate
- Asigurarea de medicamente gratuite pentru toate categoriile de asigurati prevazute de
lege
- Asigurarea platii medicamentelor catre farmacii si spitale, in termenele legale
Obiectivul: Implementarea și monitorizarea de instrumente care să asigure calitatea serviciilor de sănătate/siguranța pacienților
19. Monitorizarea , controlul si aplicarea masurilor sanctionatorii in cazul nerespectarii de
Casa de Asigurări de
Presedintecatre furizori a obligatiilor cuprinse in contractele de furnizare de servicii medicale.
Sănatăte Sibiu
Director General –
Dr.Florin Cioloboc
17.

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Obiectivul : Finalizarea extinderii infrastructurii SMURD la nivel național (asigurarea de echipaje SMURD la nivel rural pentru creșterea operativității și prin
participarea autorităților locale)
20. Extinderea serviciului SMURD prin asigurarea mai multor echipaje pentru intervenția
Inspectoratul pentru
Prim –adjunct al
31.12.2016
medicală de urgență în localitățile: Sadu.
Situații de Urgență
inspectorului șef
Sibiu

Obiectivul: Menținerea capacității de intervenție prin dotarea serviciilor de ambulanță și SMURD utilizând programe multianuale de dotare
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21.

Dotarea cu echipamente noi de protecție specifice pentru personalul care încadrează
echipajele SMURD.
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Inspectoratul pentru
Situații de Urgență
Sibiu

Șef Serviciu
Logistic

31.12.2016

CAPITOLUL TINERET și SPORT
Entitatea implicată
Persoana
Termen de
în realizare
responsabilă
finalizare
Elaborarea unei strategii naționale în domeniul educației fizice și sportului pe termen mediu și lung, în cooperare cu federațiile sportive și a Comitetului
Olimpic și sportiv Român
Obiectiv: Creșterea rolului educației fizice și a sportului în școli – Domeniul Sport
1. Sprijinirea organizării și desfășurării competițiilor sportive pe ramură de sport cuprinse în
Ioana Tomescu –
director executiv
calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
Obiectiv propus: Sprijinirea desfășurării etapelor județene pentru ramurile de sport:
adjunct
Atletism, Fotbal, Baschet, Badmington, Handbal, Volei, Șah, Tenis de masă, Rugby
Direcția Județeană
Damian Matei –
pentru Sport și
31.12.2016
consilier sport
Tineret Sibiu
Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport
2. Dezvoltarea activităților din cadrul programului „SPORTUL PENTRU TOȚI” la nivelul
Ioana Tomescu –
municipiului și județului Sibiu. Încurajarea și consilierea de specialitate pentru constituirea
director executiv
Asociațiilor sportive fără personalitate juridică în unitățile școlare în vederea creșterii
adjunct
numărului participanților, cu precădere în rândul copiilor și tinerilor, în scopul integrării,
Direcția Județeană
Damian Matei –
participării și coeziunii sociale, a formării și dezvoltării ca cetățeni activi, educați și
pentru Sport și
consilier sport
31.12.2016
responsabili, precum și pentru întărirea sentimentului de apartenență și mândrie
Tineret Sibiu
Iliescu Eugen –
națională.
consilier sport
Obiectiv propus: 5 Asociații sportive
Călin Anton –
inspector sport
Elaborarea unor politici guvernamentale care vor încuraja dezvoltarea sportului de înaltă performanță cu respectarea efectuării orelor de educație fizică în
școli, conform programei.
Obiectiv: Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sportului și sprijinirea sportului de performanță.
3. Organizarea de acțiuni în cadrul programului „DEZVOLTAREA SPORTULUI DE
Ioana Tomescu –
PERFORMANȚĂ” – program cuprins în Calendarul Județean al Direcției pentru Sport și
Direcția Județeană
director executiv
adjunct
Tineret Sibiu, acțiuni desfășurate în parteneriat cu Asociațiile județene pe ramură de sport
pentru Sport și
31.12.2016
Tineret Sibiu
Damian Matei –
și Cluburile sportive de pe raza județului Sibiu
consilier sport
Obiectiv propus: 50 de acțiuni
Nr.
crt.

Acțiunea
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4.

5.

Crearea posibilităților de sepistare, selecție a noilor talente cu reale posibilități de practicare
a sportului la nivelul structurilor sportive care activează pe raza județului. Susținerea cu
prioritate a activității sportive de performanță din județul Sibiu la nivelul copiilor și
juniorilor
Număr de acțiuni de selecție propuse: 4 acțiuni
Număr de sportivi selecționați: 60 copii

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret inițiază măsurile necesare pentru prevenirea
violenței la manifestările sportive organizate în raza teritorială
Obiectiv propus: 20 de structuri sportive
Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

6.

Încurajarea și consilierea de specialitate pentru constituirea structurilor sportive de drept
privat: Asociații județene pe ramură de sport, Cluburi sportive, Asociații sportive
Obiectiv propus:
Acordarea alimentației de efort unui număr de 30 sportivi
Acordarea susținătoarelor de efort (medicație) unui număr de 50 sportivi

56

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport
Ioana Tomescu –
director executiv
adjunct
Damian Matei –
consilier sport
Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport
Ioana Tomescu –
director executiv
adjunct
Damian Matei –
consilier sport
Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport
Ioana Tomescu –
director executiv
adjunct
Damian Matei –
consilier sport
Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

7.

Sprijinirea sportivilor de performanță prin acordarea de alimentații de efort și asigurarea
medicației necesare acestora în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru anul în curs
Obiectiv propus: 20 acțiuni

Obiectiv: Dezvoltarea sportului de masă și a infrastructurii sportive
8. Organizarea de competiții sportive proprii și în parteneriat cu administrația publică locală,
structuri sportive și alte instituții cu atribuții în domeniu, în cadrul programului
„SPORTUL PENTRU TOȚI”, având ca scop menținerea, întreținerea și dezvoltarea stării
de sănătate a populației
Obiectiv propus: 5 acțiuni

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Ioana Tomescu –
director executiv
adjunct
Damian Matei –
consilier sport
Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport

31.12.2016

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Ioana Tomescu –
director executiv
adjunct
Damian Matei –
consilier sport
Iliescu Eugen –
consilier sport
Călin Anton –
inspector sport

31.12.2016

Domeniul Tineret
Obiectiv: Dezvoltarea și diversificarea de acțiuni de tineret in cadrul Programului national de sustinere a actiunilor de tineret P2 al Ministerului Tineretului și
Sportului cu scopul de realizare a măsurilor de susținere în domeniul tineretului
9. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea de proiecte proprii și în parteneriat ale DJST
Sibiu cât și prin proiectele organizațiilor neguvernamentale de tineret care vor primi
Nicoleta Sonia David
finanțare în urma derularii Concursului Local de Proiecte de Tineret, concurs care se va
- director executiv;
Direcția Județeană
derula dupa o metodologie de finanțare specifică
Ioana Ofelia Bodea
pentru Sport și
15.12.2016
Indicatori de eficiență:
- consilier tineret
Tineret Sibiu
- Cheltuieli medii/ proiect: 10 mii lei/ proiect
Radu Ignat
- Indicatori de rezultate:
- inspector tineret
- Număr de proiecte finanțate- 10 proiecte
- Număr tineri beneficiari: 6 000
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10.

11.

12.

13.

Acest obiectiv va fi atins prin implementarea de proiecte proprii si in parteneriat ale DJST
Sibiu, proiecte care se vor incadra in următoarele Servicii/ activități oferite tinerilor in
cadrul centrelor de tineret
Informare și documentare în diferite domenii de activitate ( educație, piața muncii,
asociativitate, sănătate, ecologie, cultură și timp liber, turism pentru tineret, activitate
comunitară, viață practică
Consiliere și consultanță
Educație nonformală
Proiectele se vor derula după o metodologie de finanțare specifică.
Indicatori de eficiență
- Cheltuieli medii/centru de tineret: 8500 lei
Indicatori de rezultate
- nr. de proiecte finanțate - 15 proiecte
- tineri beneficiari: 3600 tineri
– număr de centre de tineret in jud. Sibiu: 2 centre ( centrul de Tineret Sibiu și Centrul de
Tineret Rășinari)
Program national de tabere tematice si nationale pentru tineri:
Organizarea unei tabere naționale si a uneia tematice in judetul Sibiu, în funcție de bugetul
aprobat de MTS.
Număr tabere: 2
Numar beneficiari: 120 persoane
Cheltuieli medii/beneficiari: 420 lei/pers
Programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate:
organizarea de tabere sociale:
Organizarea de sejururi în centrele de agrement din rețeaua MTS si din locații private
acreditate pentru copii beneficiari de burse sociale și pentru cei cu dizabilități
Număr participanti: 150;
Cheltuieli medii/participant: 48 lei/pers
Susținerea activităților de tineret specifice minorităților naționale, pentru întărirea
diversității și incluziunea socială a acestora prin:
- Facilitarea accesului la actul de cultură și creșterea consumului cultural la tineri - prin
dezvoltarea de proiecte culturale ale diversității minorităților naționale exis-tente în județul
Sibiu care să ofere tinerilor un angajament.
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Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Nicoleta Sonia David
- director executiv;
Ioana Ofelia Bodea
- consilier tineret
Radu Ignat
- inspector tineret

15.12.2016

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Nicoleta Sonia David
- director executiv;
Ioana Ofelia Bodea
- consilier tineret
Radu Ignat
- inspector tineret

15.12.2016

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu Tineret
Sibiu

Nicoleta Sonia David
- director executiv;
Ioana Ofelia Bodea
- consilier tineret
Radu Ignat
- inspector tineret

15.12.2016

Direcția Județeană
pentru Sport și
Tineret Sibiu

Nicoleta Sonia
David
- director executiv;
Ioana Ofelia Bodea
- consilier tineret

31.12.2016

- Sprijinirea și stimularea creativității culturale - în special în zona rurală pentru dezvoltarea
tradițiilor și meșteșugurilor tradiționale ale minorităților ca alternativă de creare de locuri
de muncă pentru tineri de diverse etnii.
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Actiuni

Nr.
crt.
1.

Acțiunea
Îndrumarea agenților economici pentru obținerea Licenței Comunitare, a Autorizațiilor de
Transport Contra Cost Național și a certificatului de Transport Rutier în Cont Propriu,
conform OMTI nr. 980/2011 cu modificările și completările ulterioare conform OMTI nr.
567/2013 și Ordinul nr. 1001/2015
Obiectiv propus: 380
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Entitatea implicată
în realizare

Persoana
responsabilă

Termen de
finalizare

ARR –
Agenția Sibiu

Personalul angajat
al ARR – Agenția
Sibiu

31.12.2016

