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ABREVIERI ŞI ACRONIME
A.P.I.A.- Gorj Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Gorj;
O.S.P.A. Gorj - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Gorj;
O.A.R.Z. Gorj - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Gorj;
D.S.V.S.A. Gorj - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj;
S.G.A. Gorj - Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj;
I.S.J. Gorj - Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
A.J.F.P. Gorj - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj;
I.P.J. Gorj - Inspectoratul de Poliţie al judeţului Gorj;
I.S.U. Gorj - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj;
C.P.E.C.A. Gorj - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj;
O.C.P.I. Gorj - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj;
G.N.M. - Garda Naţională de Mediu;
A.J.O.F.M. Gorj - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj;
A.J.P.I.S. Gorj - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Gorj;
I.T.M. Gorj - Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj;
D.S.P. Gorj - Direcţia de Sănătate Publică Gorj;
D.J.S.T. Gorj - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj;
C.J.P.C. Gorj - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj;
FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă;
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
M.A.D.R. – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
UAT – unitate administrativ-teritorială;
APL – autoritate publică locală;
SPD- serviciu public deconcentrat.
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INTRODUCERE
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. În această calitate, una dintre atribuţiile principale o reprezintă acţionarea
pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare (art.19, lit.b) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Pentru realizarea acestei atribuţii, structurile de specialitate ale instituţiei prefectului întocmesc anual planul de acţiuni pentru
realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare (art.6, alin.(1), lit.d) din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare).

În baza prevederilor legale menţionate mai sus, Instituţia Prefectului a solicitat Consiliului Judeţean Gorj, Primăriei municipiului
Târgu Jiu, serviciilor publice deconcentrate şi altor instituţii publice din judeţ formularea propriilor obiective şi acţiuni, potrivit
competenţelor legale, a căror implementare să conducă la realizarea în judeţul Gorj în anul 2015 a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare 2013-2016.
Urmare centralizării şi prelucrării materialelor furnizate de instituţiile respondente, Instituţia Prefectului a elaborat Planul de
acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj în anul 2015 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2013-2016.
Astfel, Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj în anul 2015 a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 20132016 este structurat în 15 capitole, corespunzătoare capitolelor prevăzute în Programul de guvernare 2013 – 2016, totalizând un număr
de 414 acţiuni pentru a căror implementare vor fi responsabile 25 de instituţii, după cum urmează:
Capitolul 1 – Agricultură;

Capitolul 9 – Mari proiecte de infrastructură;

Capitolul 2 - Ape şi păduri;

Capitolul 10 – Mediu;

Capitolul 3 – Comunicaţii;

Capitolul 11 – Muncă;

Capitolul 4 – Cultură;

Capitolul 12 – Sănătate;

Capitolul 5 - Dezvoltare şi administraţie;

Capitolul 13 - Tineret şi sport;

Capitolul 6 – Educaţie;

Capitolul 14 - Turism, IMM şi mediul de afaceri;

Capitolul 7 – Finanţe;

Capitolul 15 – Minorităţi.

Capitolul 8 – Interne;
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CAPITOLUL 1 – AGRICULTURĂ
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific

Gestionarea şi derularea
plăţilor directe pe unitatea
de suprafaţă - SAPS, a
ajutoarelor naționale
tranzitorii - ANT, a plăţilor
compensatorii pentru zonele
montane defavorizate –ZMD
şi defavorizate cu condiții
specifice –ZDS, precum şi a
celor acordate pentru agromediu, în vederea susținerii
fermierilor

Finalizarea
operațiunilor
din
Campaniile
anterioare:
Finalizarea plăţilor fermierilor care au depus cerere de
sprijin în Campania 2014, pe fiecare schemă de plată,
cu respectarea calendarului de plăţi regulare stabilit de
regulamentele europene în materie.
Informarea şi pregătirea fermierilor din fiecare
localitate cu privire la mecanismele de sprijin financiar
derulate în anul 2015, conform noului program al politicii
agricole comune 2014-2020, legislația aplicabilă şi
procedurile de depunere a cererilor de sprijin financiar şi
utilizarea
aplicației IPA-ON LINE pentru digitizarea
parcelelor declarate de fermieri
Instruirea funcționarilor publici din cadrul Serviciului
Autorizare Plăţi şi a Centrelor Locale referitor la schemele
de sprijin ce se vor derula în anul 2015 şi în perioada
2014-2020.
Programarea
fermierilor pe zile şi ore în vederea
depunerii cererilor de sprijin financiar – Campania 2015
şi transmiterea invitațiilor către aceștia.
Derularea Campaniei de primire a cererilor SAPS
2015: primire cerere de sprijin, consiliere fermieri în
vederea identificării parcelelor, digitizare parcele în IPA
Online, realizare control vizual al cererii.
Procesarea cererilor de plată în baza de date IACS:
operarea, verificarea datelor din cererile de sprijin
financiar şi din documentele anexate în baza de date
IACS, realizarea primului control
administrativ în
sistem.
Verificarea bazei de date în vederea eliminării
inconsistenţelor din aceasta
pentru derularea
următoarelor etape ale controlului administrativ şi pentru
realizarea analizei de risc.
Rezolvarea supradeclarărilor / suprapunerilor din
blocurile fizice, prin notificarea fermierilor, întâlnirea cu
aceștia şi întocmirea documentelor conform procedurilor
în vigoare.
Gestionarea
cazurilor
de
plăţi
necuvenite

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

% fermieri plătiți, valori
plătite pe scheme de plăți

FEGA,
FEADR şi
Bugetul
Naţional

30.06.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. sesiuni de informare;
Nr. localităţi vizate;
Nr. fermieri participanți

Buget
naţional

28.02.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. fermieri programați
Nr. funcționari instruiți

Buget
naţional

28.02.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. cereri depuse

Buget
naţional

09.06.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr . cereri verificate
Nr. cereri cu primul CA
efectuat

Buget
naţional

30.06.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. cazuri rezolvate

Buget
naţional

Direcţie de acţiune: Accelerarea absorbției fondurilor europene
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nr. BF soluționate
Nr. parcele implicate
Nr. fermieri întâlniți
Nr. cazuri plăţi necuvenite

30.06.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

31.07.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget

Permanent

A.P.I.A.-
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(nerespectare angajamente de agromediu, micșorare BF
în LPIS, neconformităţi la controlul în teren) din
campaniile anterioare

9.

10.

11.

Efectuarea plăţilor în avans
pentru schema SAPS şi
măsurile din AXA II Campania 2015

12.

Efectuarea plăţilor finale –
Campania 2015

13.

14.

Realizarea controlului pe
teren cu privire la îndeplinirea
condiţiilor de eligibilitate
SAPS, ZMD, ZDS, Agro-mediu
şi GAEC1 şi ecocondiţionalitate, pentru
fiecare schemă derulată

Actualizarea blocurilor fizice la nivel județean;
pregătirea şi postarea pe FTP a materialelor şi
informațiilor referitoare la activitatea de actualizare a
blocurilor fizice.
Asigurarea securităţii informației prin: însușirea
sarcinilor şi obligațiilor privind securitatea informației,
verificarea permanentă a gradului de securitate,
identificarea şi diminuarea oricărui risc posibil.
Realizarea controalelor administrative în vederea
autorizării la plată: realizarea controlului administrativ
al cererilor şi aprobarea acestuia, realizarea controalelor
administrative D1 şi A1, precum şi a anexelor la plăţi
AP18, a rapoartelor de sancțiuni de supradeclarare,
centralizatoarelor sancțiunilor multianuale constituite,
centralizatoarelor sancțiunilor recuperate, rapoartelor
condițiilor generale de eligibilitate, rapoartelor condițiilor
specifice
de
eligibilitate,
rapoartelor
de
ecocondiționalitate, rapoartelor sancțiunilor de nedeclarare,
listarea deciziilor de plată în avans şi atașarea la dosarele
fermierilor.
Realizarea controalelor administrative în vederea
autorizării la plată: realizarea controlului administrativ
aprobat, controalelor administrative D1 şi A1, a anexelor
la plăţi AP18, a rapoartelor de sancțiuni de
supradeclarare, centralizatoarelor sancțiunilor multianuale
constituite, centralizatoarelor sancțiunilor recuperate,
rapoartelor condițiilor generale de eligibilitate, rapoartelor
condițiilor specifice de eligibilitate, rapoartelor de ecocondiționalitate, rapoartelor sancțiunilor de nedeclarare,
listarea deciziilor de plată finale, trimiterea acestora
fermierilor şi introducerea lor în dosarele fermierilor.
Verificarea în teren a tuturor fermierilor eșantionați
pentru
control în anul 2015 privind condițiile de
eligibilitate specifice fiecărei scheme de sprijin derulată.
Verificarea în teren a tuturor blocurilor fizice cu
atribut TPA, LN şi NA în care au fost declarate de
fermieri parcele agricole şi a tuturor anexelor 17a şi 17b
generate care necesită control pe teren.

Nr. note de fundamentare
Nr. procese-verbale
întocmite
Nr. contestații depuse, din
care nr. soluționate
favorabil, nr. nefavorabil
nr. BF actualizate din totalul
de editat.

naţional

Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

Permanent

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr total amenințări
tratate/evitate din nr.
amenințări identificate.

Buget
naţional

Permanent

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. fermieri autorizați la
plată
Suma autorizată la plata în
avans
% cereri autorizate din
cereri depuse

FEGA

15.10.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. decizii întocmite
Nr.
fermieri autorizați la plată
Suma autorizată la plată

FEGA
FEADR
Buget
naţional

30.06.2016

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. total fermieri controlați

Buget
naţional

30.09.2015

Nr. BF verificate

Buget
naţional

Permanent

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
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15.

Întocmirea rapoartelor de control şi a anexelor
aferente acestora, descărcarea SHP-urilor măsurătorilor
efectuate în aplicația SIVGIS şi validarea acestora.
Introducerea în sistemul electronic a rapoartelor
de control şi a anexelor acestora, descărcarea
fotografiilor şi arhivarea electronică şi pe hârtie a tuturor
documentelor rezultate în urma controlului pe teren,
precum şi transmiterea rapoartelor de control către
fermieri şi către funcționarii responsabili de localități.
Realizarea acțiunilor follow-up la nivelul primăriilor
şi centrelor locale care vor avea fermieri selectați
pentru controlul prin teledetecție.

16.

17.

18.

Realizarea permanentă de controale pe terenurile
nelucrate, acțiune ce se efectuează cu respectarea
procedurilor în vigoare.

19.

Realizarea activităţii de supracontrol, efectuată
împreună cu AFIR şi/sau cu reprezentanții Curții de
Conturi, cu respectarea procedurilor specifice acestei
activităţi de supracontrol.
Verificarea
îndeplinirii condițiilor şi cerințelor H.G.
298/2014 şi OMADR573/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, cu privire la acordarea
ajutoarelor specifice comunitare pentru crescătorii de
bovine, ovine/caprine care dețin efective mai mari de
50/25 capete din zonele defavorizate.
Verificarea îndeplinirii condițiilor şi cerințelor H.G.
298/2014 şi OMADR nr. 573/2014 cu modificările şi
completările ulterioare, privind ajutoarele naționale
tranzitorii – ANT, în sectorul zootehnic la speciile bovine,
ovine şi caprine.
Verificarea îndeplinirii condițiilor şi cerințelor Programului
general al cotei de lapte şi regimurile specifice acesteia
conform H.G. 48/2005 şi Legea nr. 72/2006.

20.

21.

22.

Realizarea inspecțiilor şi
controalelor privind derularea
ajutoarelor specifice
comunitare şi ajutoarelor de
stat finanțate de la bugetul de
stat şi cel comunitar, precum
şi la măsurile de piață

Nr. rapoarte întocmite.
Nr. parcele importate

Buget
naţional

30.10.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. rapoarte introduse în
sistem

Buget
naţional

31.12.2015

Nr. fermieri controlați prin
teledetecție;
Nr.
exploatații controlate pentru
agro-mediu;
Nr. exploatații cu
supracontrol la teledetecție;
Nr. întâlniri folow-up;
Nr. localităţi implicate;
Nr. exploatații controlate
după folow-up
Nr. exploataţii cu teren
neîntreținut controlate;
Nr. exploatații controlate în
urma unor sesizări;
Nr. controale efectuate la
suprafețe incendiate în
urma sesizărilor ISU
Nr. exploatații controlate

Buget
naţional

30.09.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

Permanent

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

30.10.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. inspecții
efectuate/solicitate;
Nr. nereguli constatate .

Buget
naţional

August septembrie
2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. inspecții
efectuate/solicitate;
Nr. nereguli constatate .

Buget
naţional

August septembrie
2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. inspecții
efectuate/solicitate;
Nr. nereguli constatate

Buget
naţional

Februarie martie 2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
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23.

Verificarea îndeplinirii condițiilor şi cerințelor H.G. nr.
759/2010
privind
ajutorul
specific
acordat
producătorilor agricoli ecologici pentru îmbunătăţirea
calităţii produselor ecologice.
Verificarea
îndeplinirii
condițiilor
şi
cerințelor
Programului Naţional Apicol 2014-2016, conform
H.G. nr.1050/2013.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Derularea şi gestionarea a
ajutoarelor de stat în sectorul
zootehnic, finanţate de la
bugetul de stat şi cel
comunitar

Verificarea
îndeplinirii condițiilor şi cerințelor
Programului Naţional de furnizare a fructelor în
şcoli, conform
O.U.G. nr. 24/2010 şi H.G. nr.
800/2013.
Verificarea
îndeplinirii
condițiilor
şi
cerințelor
Programului Naţional de furnizare a laptelui în
şcoli, conform O.U.G. nr. 96/2002, cu ultimele modificări
şi completări.
Finalizarea acțiunilor prevăzute de H.G. nr. 408/2010
şi OMADR nr. 1229/2013, modificat şi completat,
cu privire la sprijinul acordat sub formă de rambursare
pentru motorina utilizată de fermieri în agricultură, în
trim. al IV-lea 2014 şi în 2015.
Implementarea prevederilor OMADR nr. 573/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la
acordarea de ajutoare naționale tranzitorii - ANT pentru
crescătorii de ovine/caprine care dețin efective mai mari
de 50/25 capete.
Implementarea prevederilor OMADR nr. 573/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la
acordarea de ajutoare naționale tranzitorii - ANT pentru
crescătorii de bovine.
Implementarea prevederilor H.G. nr. 756/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, privind ajutorul de
stat pentru plata primelor de asigurare

31.

Punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr. 759/2010
cu privire la acordarea primei anuale suplimentare pentru
producătorii agricoli care practică agricultura ecologică

32.

Derularea acțiunilor privind Programul general al cotei de
lapte şi regimurile specifice acesteia, conform O.G.
nr.48/2005, aprobată prin Legea nr. 72/2006.
Implementarea prevederilor OMADR nr.172/2006 cu
modificările şi completările ulterioare privind intervenția

33.

Nr. inspecții
efectuate/solicitate;

FEGA

Permanent

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

FEGA Buget
naţional

August –
septembrie
2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

FEGA

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

FEGA

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. cereri primite
Nr. capete
% cereri autorizate la plată
Suma autorizată la plată

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. cereri primite
Nr. capete
% cereri autorizate la plată
Suma autorizată la plată

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. cereri primite
Nr. capete
% cereri autorizate la plată
Suma autorizată la plată
Nr. cereri primite
Nr. capete
% cereri autorizate la plată
Suma autorizată la plată
Nr. cereri primite
Nr. capete
cereri
autorizate la plată
Suma autorizată la plată
Nr. declarații depuse

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

31.12.2015

Nr. declarații depuse

FEADR
Buget

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
A.P.I.A.Centrul

Nr. forme asociative
verificate;
Nr. fermieri verificaţi
Nr. fermieri cu nereguli
Suma autorizata la plată
Nr. inspecții
efectuate/solicitate;
Nr. nereguli constatate
Nr. inspecții
efectuate/solicitate;
Nr. nereguli constatate
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34.

35.

36.

37.

38.

Derularea şi gestionarea
ajutoarelor specifice
comunitare, a măsurilor de
piață şi a unor programe
comunitare cu impact major
asupra fermierilor, dar şi
asupra altor categorii sociale

39.

pe piața cerealelor.
Implementarea prevederilor Legii nr.247/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, privind plata rentei
viagere.
Implementarea prevederilor H.G. nr. 298/2014 şi a
OMADR nr.573/2014 cu privire la ajutoarele specific
comunitare acordate crescătorilor de bovine, ovine şi
caprine situate în zonele defavorizate.
Implementarea prevederilor H.G. nr. 1050/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, privind finanțarea
unor acțiuni cuprinse în Programul Naţional Apicol 2014 –
2016
Implementarea prevederilor OMADR nr. 239/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, privind Măsura
215 - Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare pentru
porcine şi păsări.
Implementarea
prevederilor O.U.G. nr. 24/2010,
modificată şi completată cu H.G. nr. 800/2013 cu
privire la încurajarea consumului de fructe în şcoli pentru
elevii de clasele I-VIII.
Implementarea prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind
consumul de lapte în şcoli, cu modificările şi completările
ulterioare.

Nr. carnete vizate

naţional
Buget
Naţional

31.12.2015

Judeţean Gorj
A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. cereri forme asociative
Nr. fermieri solicitanți
% cereri autorizate la plată
Suma autorizată la plată
Nr. cereri forme asociative
Nr. fermieri solicitanți
% cereri autorizate la plată
Suma autorizată la plată
Nr. cereri primite
Nr. capete
% cereri autorizate la plată
Suma autorizata la plată
Nr. de cereri
Nr. de beneficiari finali

Buget
naţional

31.12.2015

Buget
naţional

31.11.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Nr. de cereri
Nr. de beneficiari finali

Buget
naţional

31.12.2015

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj

Direcţie de acţiune: Dezvoltarea zootehniei
40.

50% din efectivul matcă
cuprins la IA
Nr. de femele apte de
reproducţie
Nr. Reproducătorii utilizaţi
la M.N.
Nr. însămânţări artificiale

Buget

31.12.2015

Buget

25.12.2015

Buget

30.09.2015

43.

Întocmirea programului de reproducţie (IA+MN) la toate
speciile de animale.
Inventarierea femelelor din circuitul de reproducţie, pe
specii şi rase de animale.
Bonitarea şi clasarea reproducătorilor masculi utilizaţi la
monta naturală.
Extinderea însămânţărilor artificiale la specia taurine.

Buget

Permanent

44.

Acreditarea stupinelor de multiplicare.

Nr. stupine de multiplicare
acreditate
-

Buget

Permanent

Buget

Permanent

Nr. capete bovine introduse
în COP
Nr. de identificare atribuite

Buget

25.12.2015

Buget

Permanent

Nr. fişe identificare
introduse în baza de date;
Nr. paşapoarte hipice
distribuite

Buget

Permanent

41.
42.

45.

Activitatea de reproducţie la
animale

Activitatea de ameliorare
a animalelor

46.
47.
48.

Identificarea animalelor

Implementarea în teritoriu a programelor naționale de
ameliorare.
Stabilirea listelor de patrimoniu genetic.
Atribuirea codului formelor asociative apicole şi a
numerelor de identificare pentru stupi
Microciparea ecvideelor de rasă, introducerea în baza de
date a fişelor de identificare şi a pașapoartelor hipice,
eliberarea pașapoartelor
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49.

Inspecţia organizaţiilor acreditate care execută activitate
de IA la specia bovine

50.

Combaterea montei clandestine
neautorizaţi pentru MN

51.
52.

Inspecţia de stat privind
activitatea de ameliorare
şi reproducţie în zootehnie

53.
54.

55.
56.
57.

Identificarea, actualizarea şi
întreţinerea bazei de date a
agenţilor economici care
desfăşoară activitate în
domeniul zootehnic, al
procesării, producerii,
comercializării şi utilizării
furajelor

58.

59.

Sănătatea animalelor,
monitorizare boli şi programe
veterinare comunitare
cofinanţate

60.

61.

Bunăstarea animalelor

cu

reproducători

Verificarea periodică a stupinelor de multiplicare
acreditate
Verificarea circulaţiei ecvideelor pe raza judeţului (târguri,
oboare, etc.)
Verificarea cererilor privind schema de ajutor specific
acordat producătorilor de carne de vită
Acţiune comună O.A.R.Z. Gorj - D.S.V.S.A. Gorj pentru
colaborarea
în
acţiunile
privind
despăgubirea
proprietarilor de animale sacrificate pentru eradicarea
bolilor transmisibile
Înregistrarea operatorilor din domeniul zootehnic.

Nr. controale

Buget

30.06.2015

Nr. înştiinţări privind
utilizarea reproducătorilor
neautorizaţi
Nr. controale

Buget

Permanent

Buget

30.10.2015

Nr. controale

Buget

Permanent

Nr. Adeverinţe eliberate

Buget

Nr. controale
Nr. capete evaluate

Buget

Mai - iunie
2015
Permanent

Număr operatori înregistraţi

Colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la
speciile şi categoriile de animale.
Întocmirea Raportului statistic AGR-6A privind activitatea
zootehnică şi transmiterea la MADR

-

Realizarea Programului acțiunilor de supraveghere,
prevenire şi control al bolilor la animale, al celor
transmisibile de la animale la om, protecția animalelor şi
protecția mediului pe anul 2015

Realizarea planului cifric
(nr. Probe prevăzute in
program/nr. Probe
recoltate)

Verificarea periodică a activităţii medicilor veterinari
concesionari şi a legalităţii deconturilor acţiunilor
strategice plătite de la bugetul de stat (inclusiv
identificarea şi înregistrarea animalelor

Număr deconturi/ număr
controale

Evaluarea activităţii de bunăstare şi protecţia animalelor

2 controale /lună

Controlul pieţii interne a animalelor, circulaţia animalelor,
organizarea şi funcţionarea târgurilor şi exploataţiilor de
animale

2 controale/lună

Raport întocmit

O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj

O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj
O.A.R.Z.
Gorj

Buget de
stat
Buget de
stat
Buget de
stat

Permanent

Subvenţii de
la bugetul
de stat şi
venituri
proprii
Subvenţii de
la bugetul
de stat şi
venituri
proprii
Subvenţii de
la bugetul
de stat şi
venituri
proprii
Subvenţii de
la bugetul
de stat şi
venituri
proprii

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent
Lunar

Direcţia pentru
Agricultură Gorj
Direcţia pentru
Agricultură Gorj
Direcţia pentru
Agricultură Gorj
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Direcţie de acţiune: Dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniu
62.

Implementarea programului
„Sistemul Naţional de
Monitorizare Sol - Teren
pentru Agricultură”

Monitorizare sol-teren în judeţul Gorj

Studii pedologice şi
agrochimice efectuate 13.485 ha (lucrările se vor
executa în limita sumelor
alocat)

Alocaţii
bugetare

Trimestrul
al IV-lea
2015

O.S.P.A. Gorj

Număr producători
înregistraţi

Buget de
stat

16.05.2014

Direcţia pentru
Agricultură Gorj

Nr. atestate eliberate

Buget de
stat

În funcţie
de solicitări

Direcţia pentru
Agricultură Gorj

Buget de
stat

Permanent

Direcţia pentru
Agricultură Gorj

Buget de
stat
Buget de
stat

Permanent

Direcţia pentru
Agricultură Gorj
Direcţia pentru
Agricultură Gorj

Buget de
stat
Buget de
stat
Buget de
stat
Buget de
stat

Anual

Direcţie de acţiune: Încurajarea agriculturii de nişă
63.

64.

Implementarea măsurilor
referitoare la agricultura
ecologică şi produsele
tradiţionale

Înregistrarea producătorilor agricoli din sectorul de
agricultură ecologică, întocmirea fişelor de înregistrare şi
transmiterea la MADR spre avizare.
Analizarea caietului de sarcini depus de solicitanţi pentru
atestarea
unor
produse
tradiţionale,
înaintarea
documentaţiei către MADR, pentru înscrierea în Registrul
de atestare a produselor tradiţionale şi eliberarea
atestatului.

Direcţie de acţiune: Adoptarea de măsuri care să conducă la comasarea terenurilor
65.

66.

Înfiinţarea bazei de date a
circulaţiei terenurilor agricole
situate în extravilan

67.

Înregistrarea şi verificarea documentelor transmise de
către Primării privind vânzarea terenurilor situate în
extravilan, gestionarea Registrului judeţean de evidenţă a
ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în
extravilan.
Publicarea pe site-ul instituţiei a ofertelor de vânzare a
terenurilor, transmiterea acestora la MADR şi ADS.
Emiterea avizului final necesar înstrăinării terenului,
respectiv avizul negativ.

Permanent

Direcţie de acţiune: Stabilirea filierelor pe produse
68.
69.

Asigurarea securităţii
alimentare prin creşterea şi
diversificarea producţiei
agricole

70.
71.

72.

73.

Monitorizarea pieţei locale a
produselor agricole şi agroalimentare prin colectarea şi
centralizarea datelor la nivel
judeţean şi transmiterea lor la
MADR
Siguranţa alimentelor

Evaluarea producţiei la diferitele culturi agricole.
Recoltarea şi pregătirea probelor de grâu pentru
stabilirea calităţii producţiei de grâu pentru panificaţie.
Acordarea autorizaţiilor de depozit operatorilor economici
care exploatează spaţii de depozitare.
Recepţionarea de la colectorii de date privaţi a
chestionarelor exploataţiilor agricole participante la RICA,
verificarea, centralizarea şi efectuarea primei validări a
chestionarelor

Număr
probe
Număr autorizaţii eliberate

Realizarea Planului Cifric din cadrul Programului de
Supraveghere şi Control în domeniul Siguranţei
Alimentelor de origine animală si non animala în anul
2015
Protecţia sănătăţii publice în unităţile de procesare,
depozitare, comercializare

Realizarea planului cifric
(nr. Probe prevăzute în
program/nr. Probe
recoltate)
Nr. unităţi înregistrate pe
grad de risc/număr

Număr chestionare

August
2015
Permanent
31.08.2015

Subvenţii de la Permanent
bugetul de stat
şi venituri
proprii
Subvenţii de la Permanent
bugetul de stat

Direcţia pentru
Agricultură Gorj
Direcţia pentru
Agricultură Gorj
Direcţia pentru
Agricultură Gorj
Direcţia pentru
Agricultură Gorj

D.S.V.S.A.
GORJ

D.S.V.S.A.
GORJ
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controale
74.

Monitorizarea unităţilor
intracomunitare

75.

Controlul permanent al activităţii de import, export şi
comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine
animala și non-animală sau alte produse supuse
controlului sanitar veterinar.
Supravegherea şi controlul alimentelor şi furajelor
modificate genetic

76.

77.

autorizate

pentru

schimburi

Instruirea permanentă a personalului din DSVSA implicat,
a operatorilor din unităţile de procesare a produselor de
origine animala si non-animală în domeniul prelucrării şi
asimilării
legislaţiei
europene
privind
siguranţa
alimentelor.
Implementarea măsurilor necesare pentru a elimina sau
reduce la un nivel acceptabil pericolele notificate în cadrul
SRAAF

78.

şi venituri
proprii
1 control /unitate
Subvenţii de la
bugetul de stat
şi venituri
proprii
Controlul produselor
Subvenţii de la
importate înainte de
bugetul de stat
punerea pe piață a acestora
şi venituri
proprii
Nr. probe prevăzute în
Subvenţii de la
program/nr. Probe recoltate bugetul de stat
şi venituri
proprii
Număr de instruiri
Subvenţii de la
bugetul de stat
şi venituri
proprii
Reacția de răspuns la
alerte, in termen( 24 de
ore)

Semestrial

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Permanent

D.S.V.S.A.
GORJ

Subvenţii de la Permanent
bugetul de stat
şi venituri
proprii

D.S.V.S.A.
GORJ

Direcţie de acţiune: Introducerea managementului modern în structura MADR
79.

80.

Participarea la acțiunile privind coordonarea, îndrumarea
metodologica şi monitorizarea implementării prevederilor
OMFP 946/2005 privind standardele de control intern.
Asigurarea implementării
standardelor de control intern
prevăzute de OMFP 946/2005
la nivelul A.P.I.A.Centrul Judeţean Gorj

Elaborare/ actualizare permanentă documente
interne privind organizarea şi funcționarea instituției
(ROF, RI, programe de măsuri şi acțiuni, rapoarte de
activitate, rapoarte de reevaluare obiective alte
documente interne).

Nr. raportări efectuate
Nr. ședințe grup de lucru
asistate tehnic
Nr. monitorizări întocmite şi
transmise
Nr. documente specifice
întocmite
Nr. actualizări realizate

Bugetul
naţional

Trimestrial
sau ori de
cate ori este
necesar

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj

Bugetul
naţional

Permanent

A.P.I.A.Centrul
Judeţean Gorj
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CAPITOLUL 2 - APE ŞI PĂDURI

Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă (ex: nr.
acţiuni de control, nr.
analize efectuate, nr.
km. drum reabilitaţi,
etc.)

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Satisfacerea cerinţelor Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene în vederea atingerii stării ecologice bune a apelor
1
.

Implementarea Directivei
91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane

2
Implementarea Directivei
. 98/83/CEE privind calitatea apei
destinate consumului uman,
transpusă în legislaţia
3
Implementarea Directivei
.
75/440/ CEE privind cerinţele
calitative pentru apa de
suprafaţă destinată prelevării de
apă potabilă
4
Implementarea Directivei
.
91/676/CEE privind protecţia
apelor împotriva poluării cauzate
de nitraţii din sursele agricole
5
Implementarea Directivei
.
76/464/CEE privind protecţia
apelor subterane împotriva
poluării cauzate de anumite
6
substanţe periculoase deversate
.
în mediul acvatic al comunităţii
7
.

Implementarea Directivei
78/659/CEE privind calitatea
apelor dulci ce necesită protecţie
sau îmbunătățire pentru
întreţinerea vieţii piscicole

Verificări şi analiză din punct de vedere al
gospodăririi apelor pentru: Reabilitare, extindere
sau construire reţele de canalizare şi staţii de
epurare
Verificări şi analiză din punct de vedere al
gospodăririi apelor pentru: Reabilitare, extindere,
modernizare sau construire staţii de tratare şi
reţele de alimentare cu apa.
Determinarea indicatorilor fizico-chimici şi biologici
la probele de apă prelevate în secţiunile de
monitorizare

Nr. acţiuni: 63

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj

Nr. probe prelevate: 1376

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj

Monitorizarea din punct de vedere al regimului de
nutrienţi la probele de apă prelevate din forajele
de observaţie.

Nr. probe prelevate: 120

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj

Monitorizarea
indicatorilor
fizico-chimici
determinaţi la probele de apă prelevate de la
evacuările de ape uzate în cursurile de apă

Nr. probe prelevate: 5.924

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj

Monitorizarea
indicatorilor
fizico-chimici
determinaţi la probele de apă prelevate din
forajele hidrogeologice de observaţie.
Determinarea indicatorilor fizico-chimici şi biologici
la probele de apa prelevate în secţiunile de
monitorizare

Nr. probe prelevate: 288

Surse proprii

S.G.A. Gorj
2015

Nr. probe prelevate: 2.436

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj

Direcţie de acţiune: Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundaţiilor şi al secetei hidrologice
8.
Diminuarea riscului la inundaţii
al populaţiei

Amenajare cursuri de apă:
- Întreţinere şi reparaţii curente la lucrările de
gospodărire a apelor din administrarea proprie
(terasamente, apărări de mal, etc.)

Regularizări cursuri de apă:
L=15.700 m;
Volum terasamente: V=
96,5 mii mc

Surse proprii

2015

S.G.A. Gorj
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9.

Lucrări de investiţii

3 lucrări

Surse proprii

2015

10.

Acţiuni conform Planului de apărare împotriva
inundaţiilor,
fenomenelor
meteorologice
periculoase,
accidentelor
la
construcţiile
hidrotehnice şi poluărilor accidentale

4 acţiuni de instruire a
Comitetelor pentru Situații
de Urgenţă privind
aplicarea planurilor de
apărare împotriva
inundațiilor

Surse proprii

2015

11.

Valorificare masă lemnoasă

181 mii m.c.

31.12.2015

Valorificare păstrăv de consum

25 t

Valorificare fructe de pădure

60 t

Valorificare ciuperci comestibile

10 t

Extinderea suprafeţei împădurite şi ajutorarea
regenerării naturale

184 ha

Fonduri
proprii
Fonduri
proprii
Fonduri
proprii
Fonduri
proprii
Fonduri
proprii

S.G.A. Gorj prin
A.B.A. Jiu
S.G.A. Gorj

Direcţie de acţiune: Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor
12.
13.

Valorificarea principalului produs
al pădurii – lemnul, dar şi a
produselor accesorii

14.
15.

Susţinerea regenerării pădurilor

31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

Direcţia Silvică
Gorj
Direcţia Silvică
Gorj
Direcţia Silvică
Gorj
Direcţia Silvică
Gorj
Direcţia Silvică
Gorj
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CAPITOLUL 3 – COMUNICAŢII
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Realizarea interoperabilității la nivel național, coordonată cu UE, pentru eficientizarea activităților publice în sensul orientării pe servicii
electronice şi centrate pe evenimentele din viața unui cetăţean
1.
Implementarea unor soluții de e- Implementarea proiectului ,,Implementare soluţii - 15 parteneri beneficiari ai
Bugetul
Iunie 2015
UAT Judeţul
guvernare, prin completarea și
de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona proiectului;
propriu
Gorj,
îmbunătățirea infrastructurii
centru, pentru eficientizarea serviciilor publice - 7 sisteme informatice
FEDR
reprezentat prin
actuale a unităților
oferite către cetăţeni”, finanţat în cadrul integrate implementate);
Consiliul
administrative cu sisteme
performante, capabile să asigure
o platformă operațională
eficientă, ce va deservi atât actul
administrativ cât și serviciile
publice oferite în sprijinul
cetățenilor și a mediului de afaceri

2.

Programului Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III
"Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public", Domeniul Major de
Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1
„Susţinerea implementării de soluţii de eguvernare şi asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar”

24 de utilizatori ai
sistemului informatic de
gestiune a Registrului
Agricol Electronic, angajaţi
ai partenerilor în proiect
100 de utilizatori ai
soluţiei informatice de
gestiune a fluxurilor
specifice UAT-urilor,
angajaţi ai partenerilor în
proiect;
- 10.000 de utilizatori
persoane fizice/instituţii

Implementarea proiectului ,,Implementare soluţii

- 15 parteneri beneficiari ai
proiectului;
- 7 sisteme informatice
integrate implementate
(registru agricol, registru
de rol nominal unic,
financiar-contabile,
bugetare, resurse umane,
concesiuni, evaluarea
eficienţei proiectelor
desfăşurate);
25 de utilizatori ai
sistemului informatic de
gestiune a Registrului
Agricol Electronic, angajaţi
ai partenerilor în proiect
100 de utilizatori ai
soluţiei informatice de

de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona est,
pentru eficientizarea serviciilor publice oferite
către cetăţeni”, finanţat în cadrul Programului

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele
privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea
implementării de soluţii de e-guvernare şi
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”

Judeţean Gorj
şi UAT-urile:
Târgu-Jiu,
Novaci, Baia de
Fier, Bengeşti
Ciocadia,
Scoarţa, Albeni,
Prigoria,
Bustuchin,
Stejari, Căpreni,
Crasna,
Aninoasa,
Bumbești Pițic,
Polovragi şi
Logrești

Bugetul
propriu
FEDR

Iunie 2015

UAT Judeţul
Gorj,
reprezentat prin
Consiliul
Judeţean Gorj,
şi UAT-urile
Rovinari,
Negomir,
Dănești,
Bălești, Bâlteni,
Țicleni,
Dragotești,
Turcinești,
Urdari,
Bălănești,
Godineşti,
Schela,
Hurezani,
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gestiune a fluxurilor
specifice UAT- urilor,
angajaţi ai partenerilor în
proiect;
- 3.800 de utilizatori
persoane fizice/instituţii

Licurici şi
Alimpeşti
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CAPITOLUL 4 – CULTURĂ
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

31.12.2015

Consiliul
Judeţean Gorj

Direcţie de acţiune: Dezvoltarea parteneriatului public-privat în domeniul industriilor artistice
1.

Sprijinirea desfășurării în bune
condiții a activităților culturale în
județul GORJ

Organizarea şi realizarea evenimentelor culturale
cuprinse în Agenda culturală a judeţului Gorj în
anul 2015

Număr evenimente
culturale organizate

Bugetul
propriu

Direcţie de acţiune: Iniţierea procedurilor de înscriere a Ansamblului monumental „Calea Eroilor” de la Târgu-Jiu pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO,
contribuind astfel la promovarea si recunoaşterea valorilor culturale române la nivel internaţional
2.

Înscrierea Ansamblului
monumental "Calea Eroilor" de la
Târgu Jiu pe Lista patrimoniului
mondial UNESCO

Amenajarea unui centru naţional de informare şi
promovare CONSTANTIN BRÂNCUŞI

25.200 vizitatori/an
şi
400.000 vizitatori/an
Ai WEB-cite
544 mp suprafaţă
desfăşurată

Fonduri
europene

Trim. IV
2015

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Direcţie de acţiune: Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de creaţie, organizarea de expoziţii şi evenimente culturale
3.

Încurajarea creaţiei artistice
contemporane

Organizarea Taberei de sculptură “Brâncuşiana”

-

Buget local

Trim. I
2015

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
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CAPITOLUL 5 – DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRAŢIE
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Obiectiv: Introducerea unui sistem de indicatori de evaluare a modului de funcţionare a tuturor instituţiilor din administraţia publică, atât de la nivel central
cât şi local, prin utilizarea standardelor de calitate şi de cost a tuturor serviciilor publice
1.

2.

Consolidarea unui management
eficient la nivelul instituţiilor
publice

3.

4.

Creşterea economicităţii,
eficienţei şi eficacităţii privind
atingerea obiectivelor prevăzute
în planurile/programele de
management elaborate la nivelul
Instituţiei Prefectului – Judeţul
Gorj

Implementarea instrumentelor de management al
calității la nivelul Consiliului Județean Gorj și
menținerea sistemului de management al calității.
Dezvoltarea
capacităţii
de
utilizare
a
instrumentelor şi sistemelor de management al
calităţii la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul
Gorj
Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi
evaluarea Planului anual de acţiuni pentru
îndeplinirea obiectivelor operaţionale ale instituţiei
prefectului

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea
Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al Instituţiei Prefectului –
Judeţul Gorj pentru perioada 2014-2016

Menținerea sistemului de
management al calității

Bugetul
propriu

31.12.2015

Consiliul
Judeţean Gorj

Îmbunătăţirea sistemului de
management al calității

Bugetul
propriu

Permanent

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

Gradul de realizare a
activităţilor cuprinse în
Planul anual de acţiuni
pentru îndeplinirea
obiectivelor operaţionale ale
instituţiei prefectului în
raport cu termenele
prevăzute, cu resursele
alocate şi cu indicatorii
calitativi şi cantitativi
stabiliţi
Gradul de realizare a
activităţilor din Programul
de dezvoltare a sistemului
de control
intern/managerial al
Instituţiei Prefectului –
Judeţul Gorj

Bugetul
propriu

Semestrial

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

Bugetul
propriu

Anual

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

Direcţie de acţiune: Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate
5.

Modernizare piaţă centrală - Corp B

1.220,5 mp suprafaţă
construită

Buget local

Trim. II
2015

6.

Modernizare Piața 9MAI

Suprafață-1.315 mp, din
care 179 mp extindere

Buget local

Trim. IV
2015

Modernizarea transportului în comun cu troleibuzul

13,5 km rețea existent
1,5 rețea extindere
3,7 rețea în incintă
3 substații de redresare
15 buc. troleibuze

Buget local+
fonduri
atrase

Trim. IV
2017

7.

Realizarea de investiţii publice
prioritare pentru comunitate

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Pagină 18 din 54

8.

Reabilitare drumuri de interes local

5 Km drum modernizat

9.

Reabilitare străzi municipiul Tg-Jiu

37,43 Km

10.

Extindere alimentare cu apă şi canalizare zona
Narciselor-lotizări

2 km extindere canalizare
şi 1km extindere reţele apă

11.

Parcare multietajată S+P+2E

300 locuri

12.

Extindere alimentare cu gaze cartier Tineret
Preajba

4 km extindere reţele gaze

13.

Construire locuinţe sociale etapa II zona Ciocârlău
(Programul de construire locuinţe sociale conform
Legii nr. 114/1996)
Construire locuinţe sociale și alte edificii
complementare zona Narciselor

3 blocuri cu 96 apartamente
tip garsonieră

15.

Reabilitare termică blocuri etapa II - zona centrală
a municipiului Tg-Jiu

17 blocuri

16.

Reabilitare termică blocuri etapa III
Creșterea eficientei energetice a blocurilor de
locuințe

6 blocuri (lot 1)
+
50 blocuri

14.

1.000 unități locative

Buget local+
Buget de
stat
Buget local+
POR 20142020
Buget local

Trim. IV
2015

Buget local+
POR 20142020
Buget local

Trim. IV
2020

Buget de
stat
+buget local
Buget local+
POR 20142020
Buget de
stat
+Buget
local+
asociaţiile
de locatari
Fonduri
europene
+Buget
local+
asociaţiile
de locatari

Trim.II
2015

Trim. IV
2020
Trim. II
2015

Trim. IV
2015

Trim. IV
2020
Trim.IV
2015

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Trim. IV 2016
(Lot 1Trim. II2015)

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Direcţie de acţiune: Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene
17.

18.

Întărirea capacităţii de sprijinire
a acţiunilor desfăşurate de către
solicitanţii din judeţul Gorj în
vederea creşterii absorbţiei
fondurilor europene

Colectare şi prelucrare date, elaborare şi difuzare
către APL, IMM-uri, ONG-uri, unităţi de învăţământ
a buletinului informativ pe teme europene EU*RO
GORJEAN

Nr. buletine elaborate şi
difuzate
Număr destinatari

-

Trimestrial

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

Organizarea de evenimente de informare /
îndrumare
privind
fondurile
externe
nerambursabile

Nr. evenimente organizate /
sprijinite
Nr. potenţiali beneficiari
informaţi / îndrumaţi

-

Când este
cazul

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
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19.

Informarea scrisă a APL / SPD cu privire la
oportunităţile de finanţare nerambursabilă

Nr. informări elaborate şi
transmise

-

20.

Solicitare, colectare, centralizare date privind
proiectele aplicate de autorităţile administraţiei
publice locale, structurile subordonate acestora şi
de SPD-uri şi elaborare raport privind stadiul
proiectelor aflate în implementare

Nr. rapoarte privind
proiectele aplicate de APL şi
SPD

-

În funcţie
de data
lansării
acestora
Trimestrial

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
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CAPITOLUL 6 – EDUCAŢIE
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Trim. II
2016

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Direcţie de acţiune: Investiţii în infrastructura educaţională şi în mijloacele de învăţare
1.

Amenajare stadion –Cartier Preajba

2.

Campus şcolar Grup Şcolar cartier Bârseşti

3.

Cantină și cămin la Liceul cu Program Sportiv

240 locuri tribune
Teren fotbal, pistă atletism,
vestiare, cabinete medicale
6155,75 mp suprafaţă
construită

5.

Reparaţii faţade şi acoperiş ,mansardare parţială
la Liceul de Muzică şi Arte Plastice

Cantina-250 mp suprafață
desfășurată
Cămin-1298 mp
suprafață desfășurată
Pardoseli calde din covoare
PVC tip SPORT, reabilitări
termice
Suprafaţa construită
336,98 mp

6.

Extindere Şcoala Generală Alexandru Ştefulescu,
municipiul Tg-Jiu

Suprafaţa construită
318,15 mp

7.

Asigurarea condițiilor de integrare a copiilor în
creșe și învățământ preșcolar
Parcurgerea unui program școlar de calitate în
școli echipate corespunzător care să conducă la
modelarea intelectuală și profesională a elevilor

4.

Modernizarea bazei materiale a
învăţământului preuniversitar
din municipiul Târgu-Jiu

Modernizare săli sport unităţi de învăţământ

Buget local+
buget de
stat
Buget local+
buget de
stat
Buget local+
buget de
stat

Trim. IV
2015
Trim. IV
2016

Buget local

Trim. IV
2015

Buget local+
Buget de
stat
Buget local+
Buget de
stat

Trim. IV
2015

Şcolarizarea educatorilor
puericultori
Încadrarea de personal
didactic calificat în toate
unitățile de învățământ
preuniversitar
Eliminarea oricăror forme
de discriminare

MECS
CJ
MECS
CJ

31.12.2015

I.S.J. Gorj

31.12.2015

I.S.J. Gorj

MECS
CJ

31.12.2015

I.S.J. Gorj

Programe suport pentru cei
care au părăsit timpuriu
școala

MECS
CJ

31.12.2015

I.S.J. Gorj

MECS

Permanent

I.S.J. Gorj

MECS

Permanent

C.C.D. Gorj

Trim.IV
2015

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Direcţie de acţiune: Pachetul social garantat pentru educație
8.

9.

Îmbunătăţirea serviciilor
educaţionale

10.

Susținerea programelor ”Șansa a doua prin
educație”, în vederea eliminării analfabetismului și
integrarea pe piața muncii
Dezvoltarea alternativelor educaționale

Direcţie de acţiune: Investiții în resursele umane
11.
Perfecţionarea resurselor umane
din domeniul educaţiei
12.

Profesionalizarea carierei manageriale în sectorul
educației

Consolidarea

relațiilor

de

parteneriat

între

Toți directorii unităților de
învățământ membrii ai
corpului de experți în
management educațional
Proiecte de parteneriat între
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învățământul superior și cel preuniversitar

13.

Asigurarea unei dinamici profesionale prin
utilizarea
sistemului
creditelor
profesionale
transferabile

14.

Modernizarea procesului de predare-învățare cu
ajutorul tehnologiilor informațiilor și comunicării

unități din învățământul
superior și toate unitățile de
învățământ preuniversitar nivel liceal
Perfecționarea cadrelor
didactice prin parcurgerea
unor cursuri de formare cu
credite profesionale
transferabile

MECS

Permanent

Unitățile de
învățământ
nivel liceal
C.C.D. Gorj

MECS
CJ
Autorităţi
locale

Permanent

I.S.J. Gorj

MECS
CJ
Autorităţi
locale
MECS
CJ
Autorităţi
locale

Permanent

I.S.J. Gorj

Permanent

I.S.J. Gorj

MECS

Permanent

Unitățile de
învățământ
I.S.J. Gorj

MECS

Permanent

I.S.J. Gorj

MECS
CJ
CL

Permanent

I.S.J. Gorj

Direcţie de acţiune: Baza materială a învăţământului

15.

Îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale

Informatizarea și asigurarea accesului la internet
rapid în toate unitățile și instituțiile de învățământ

16.

Asigurarea
serviciilor
de
transport
zilnic
(microbuze școlare) copiilor din mediul rural

17.

Fundamentarea corectă a planului de școlarizare

18.

Adaptarea curriculum-ului școlar la dispoziția școlii

oportunități de învățare cu
mijloace informatice,
sisteme multimedia, softuri
educaționale și rețele de
date
dotarea fiecărei unități de
învățământ preuniversitar
cu echipamente de
comunicare moderne
Microbuze școlare pentru
toate unitățile de
învățământ cu personalitate
juridică din mediul rural

Direcţie de acţiune: Corelarea programelor educaționale cu piața muncii

Dezvoltarea capacităţii de
corelare a programelor
educaționale cu piața muncii

19.

Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate;
Dezvoltarea stagiilor de practică de
specialitate/internship;

Studiu privind opțiunile
școlare ale elevilor din clasa
VIII-a pt. anul școlar
2014/2015
Dimensionare corectă a
planului de școlarizare,
realizată pe baza
informaţiilor furnizate de
piaţa muncii, dotarea,
opţiunile elevilor,
posibilităţile unităţilor
şcolare de pregătire
profesională, recomandările
PLAI, PRAI și în
concordanță cu nevoile
spațiului socio-economic
actual
Parteneriat între educaţie şi
mediul afacerilor din judeţul
Gorj;
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Dezvoltarea parteneriatului școlii cu autoritățile
locale și cu agenții economici interesați

Parteneriat între educație şi
autoritățile locale

Agenţi
economici

Direcţie de acţiune: Activități extrașcolare și extracurriculare
20.

Completarea programelor școlare aprobate cu
educație pentru sănătate, educație civică, educație
cultural artistică și științifică, educație ecologică,
educație rutieră, educație prin sport

Implementarea activităţilor
extraşcolare

Implementarea în toate
unităţile de învățământ a
Planului teritorial comun de
acțiune pentru creșterea
gradului de siguranță al
elevilor și a personalului
didactic și prevenirea
delicvenței juvenile în
incinta și în zonele
adiacente unităţilor de
învățământ preuniversitar;
Continuarea programului
național de educație pentru
sănătate EDSANO la nivelul
disciplinelor opționale în 60
de unități de învățământ, în
special din mediul rural;
Derularea unor proiecte și
activități privind educația
rutieră, ecologică și pentru
sport în toate unitățile de
învățământ preuniversitar.

-

Permanent

Unitățile de
învățământ
I.S.J. Gorj

Direcţie de acţiune: Învățământul și educația pentru minoritățile naționale și grupurile dezavantajate
21.

22.

Îmbunătăţirea accesului la
educaţie a cetăţenilor de etnie
romă

Asigurarea accesului fiecărui copil provenit din
rândul populației rrome la educația de bază și
stimularea participării acestora la nivelurile
superioare de educație
Dezvoltarea rețelei de mediatori școlari prin care
se asigură încurajarea participării populației rromă
la învățământul obligatoriu

Şcolarizarea tuturor elevilor
de etnie rromă din județul
Gorj

MECS
CJ
CL

Permanent

Unitățile de
învățământ
I.S.J. Gorj

Introducerea mediatorului
școlar în toate unitățile de
învățământ cu 25% elevi de
etnie rromă

MECS
CJ
CL

Permanent

Unitățile de
învățământ
I.S.J. Gorj

31.12.2015

Unitățile de
învățământ
I.S.J. Gorj

Direcţie de acţiune: Dimensiunea europeană și internațională a învățământului românesc
23.

Accesarea de fonduri
nerambursabile dedicate
domeniului educaţional

Continuarea
politicilor
de
consolidare
a
parteneriatelor
internaționale
bilaterale
și
multilaterale, încurajarea schimburilor de elevi,
cadre didactice în cadrul programelor Erasmus

Proiecte Erasmus elaborate
şi finanţate

Fonduri
europene

CAPITOLUL 7 – FINANŢE
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Obiectiv fundamental: Creşterea calităţii finanţelor publice, întărirea disciplinei şi a guvernanţei fiscale
1.

2.

Implicarea activă a administraţiilor fiscale în
procesul de colectare a resurselor fiscale

Creşterea gradului de colectare
a creanţelor fiscale

Realizarea planului de încasări prin aplicarea
măsurilor de colectare a creanţelor fiscale

3.

Reducerea
consolidat

4.

Organizarea de conferinţe de presă şi talk-showuri în scopul transmiterii obiectivelor de atins de
către administraţia fiscală
Publicarea în presa locală a modificărilor legislative
în scopul conştientizării fiscale a contribuabililor

5.

Creşterea transparenţei
activităţii de colectare a
creanţelor fiscale

arieratelor

la

bugetul

general

6.

Organizarea de întâlniri cu contribuabilii pentru
clarificarea problematicii de natură fiscală

7.

Pregătirea şi efectuarea corespunzătoare a
inspecţiilor fiscale, având drept scop atragerea de
sume suplimentare şi creşterea gradului de
conformare la declarare
Prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune
fiscala prin acţiuni de control la contribuabilii care
prezintă risc fiscal ridicat

8.

9.

10.

Sporirea competitivităţii fiscale a
mediului de afaceri prin
creşterea colectării veniturilor
bugetare, reducerea evaziunii
fiscale

Ponderea încasărilor
realizate prin aplicarea
măsurilor de executare silită
în total venituri încasate
Gradul de realizare a
programului de încasări
venituri bugetare
Diminuarea arieratelor
recuperabile aflate în sold la
finele anului precedent de
raportare
Nr. conferinţe de presă
organizate

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P. Gorj şi
serviciile fiscale
teritoriale

Credite
bugetare

Permanent

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P. Gorj şi
serviciile fiscale
teritoriale
A.J.F.P. Gorj şi
serviciile fiscale
teritoriale

Credite
bugetare

Lunar

A.J.F.P. Gorj

Nr. comunicate de presă;
Nr. articole scrise;
Nr. ştiri radio;
Nr. ştiri TV.
Nr. întâlniri cu mediul de
afaceri din judeţul Gorj

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P Gorj

Credite
bugetare

Săptămânal

Număr inspecţii efectuate
de un inspector la
contribuabili

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P. Gorj şi
serviciile fiscale
teritoriale
A.J.F.P Gorj

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P Gorj

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P Gorj

Credite
bugetare

Permanent

A.J.F.P Gorj

Sume atrase suplimentar
(nete) pe un inspector,
urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili
Creşterea gradului de încasare a obligaţiilor Gradul de asigurare a
restante
colectării creanţelor fiscale
din prisma măsurilor
asiguratorii instituite de
inspecţia fiscală;
Diminuarea pierderii fiscale
pe un inspector urmare
inspecţiilor fiscale efectuate
la contribuabili
Organizarea şi efectuarea pregătirii profesionale
Nr. acţiuni
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11.
12.
13.

Realizarea în timp util a tuturor
solicitărilor privind efectuarea
operaţiunilor de export - import

14.
15.
16.

Utilizarea tehnicilor de
management al riscurilor în
vederea creşterii colectării
drepturilor vamale

17.

18.

Prevenirea, constatarea şi
combaterea fenomenelor de
fraudă vamală în domeniul
produselor accizate

19.

20.

Formarea de resurse umane
competente şi motivate

Efectuarea controlului fizic, documentar şi
acordarea liberului de vamă
Efectuarea controlului fizic al coletelor poştale
sosite sau expediate
Încasarea drepturilor vamale de import datorate
bugetului de stat
Gestionarea datelor şi informaţiilor din surse
externe şi interne
Analiza riscurilor cu impact asupra resurselor
proprii tradiţionale (RPT)
Intensificarea cooperării cu celelalte instituţii cu
atribuţiuni în domeniul combaterii evaziunii fiscale
Verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare în
vederea autorizării sau atestării operatorilor
economici în domeniul produselor accizabile

Nr. total declaraţii vamale de
export –import întocmite
Nr. total colete poştale
controlate
Volum total drepturi vamale
încasate
Nr. aplicaţii informatice
utilizate
Nr. analize de risc efectuate

Nr. acţiuni comune
organizate
Nr. controale verificare
condiţii de autorizare;
Nr. total operatori economici
autorizaţi şi atestaţi;
Supravegherea mişcării în regim suspensiv de la Nr. controale efectuate
plata accizei a produselor accizabile
Creşterea gradului de pregătire a personalului Nr. ore pregătire profesională
prin participarea la programele de pregătire
profesională
Evaluarea performanţelor profesionale individuale Nr. rapoarte evaluare
anuale a lucrătorilor vamali
efectuate

Bugetul
stat
Bugetul
stat
Bugetul
stat
Bugetul
stat
Bugetul
stat
Bugetul
stat
Bugetul
stat

de

Lunar

de

Lunar

de

Lunar

de

Trimestrial

de

Trimestrial

de

Trimestrial

de

Trimestrial

Bugetul de
stat
Bugetul de
stat

Trimestrial

Bugetul de
stat

Anual

Trimestrial

Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj

Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
Biroul Vamal
Gorj
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Obiectiv fundamental: Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban
1.

Consolidarea managementului
integrat al situaţiei operative,
prin derularea activităţilor de
menţinere a ordinii publice în
sistem integrat pentru reducerea
infracţionalităţii stradale

2.

3.

4.

Asigurarea unui climat de
normalitate cu ocazia desfăşurării
unor activităţi cu public numeros

5.

Promovarea unei culturi de
siguranţă publică în comunitate,
prin intermediul poliţiştilor de
proximitate, pentru creşterea
gradului de conştientizare şi
identificare a ameninţărilor
comunităţii locale
Asigurarea unui climat de ordine
şi
siguranţă publică în zona
instituţiilor
de învăţământ preuniversitar

6.

7.

8.

Continuarea activităţilor de menţinere a ordinii
publice în sistem integrat, conform prevederilor
Ordinului MAI nr.60/2010 şi a metodologiei de
aplicare a acestuia, concomitent cu implicarea
structurilor Poliţiei locale în activităţile de
menţinere a ordinii publice, potrivit competenţelor.
Menţinerea criminalităţii stradale sesizate la nivelul
anului 2012, luând în considerare actualele condiţii
socio-economice şi lipsa perspectivei de alocare a
unor resurse suplimentare.

Volumul criminalităţii

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Volumul criminalităţii
stradale sesizate
Nr. infracţiunilor
descoperite în flagrant din
totalul infracţiunilor sesizate
Procentul de intervenţie la
apelurile de urgenţă ale
cetăţenilor în mediul urban,
sub 10 minute.
Nr. activităţilor cu public
numeros desfăşurate în
condiţii de normalitate, fără
înregistrarea unor
evenimente sau incidente
negative
Numărul persoanelor
consiliate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Monitorizarea şi evaluarea trimestrială a modului
de realizare a sarcinilor stabilite în Planul de

Nr. acţiuni preventive
organizate
Nr. infracţiunilor comise în
zona adiacentă

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Organizarea unor acţiuni zona instituţiilor de
învăţământ preuniversitar care vor viza indisciplina
pietonală şi neacordarea priorităţii de trecere
pietonilor.
Derularea de proiecte/campanii de prevenire a
delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor.
-

Număr acţiuni organizate
pe linie de circulaţie rutieră

-

Trimestrial

I.P.J. Gorj

Nr. activităţi de informare
desfăşurate
Nr. beneficiari

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile
telefonice prin S.N.U.A.U. 112 în mediul urban şi
rural (menţinerea la acelaşi nivel cu anul 2012 a
timpului de reacţie sub 10 minute).
Desfăşurarea activităţilor, premergător şi pe
timpul manifestaţiilor publice, pentru obţinerea de
date şi informaţii şi rezolvarea situaţiilor din
competenţă, precum şi asigurarea desfăşurării
normale a circulaţiei în zonă şi pe traseele de
deplasare a manifestanţilor.
Consilierea persoanelor cu un grad ridicat de
victimizare şi medierea stărilor conflictuale în
vederea aplanării acestora

măsuri al IGPR privind asigurarea climatului de
siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a
unităţilor de învăţământ preuniversitar.
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9.

10.

Prevenirea şi combaterea
criminalităţii, cu efect direct în
ceea ce priveşte creşterea
gradului de siguranţă publică şi
întărirea sentimentului de
securitate în rândul cetăţenilor

Combaterea infracţiunilor de mare violenţă, in
special a celor comise asupra persoanelor în
vârstă şi minorilor.
Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie
şi furt comise cu moduri de operare.

11.

Depistarea cu operativitate a persoanelor
urmărite in temeiul legii împotriva cărora au fost
emise mandate şi sentinţe penale.

12.

Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pe linia
prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional în
domeniul armelor şi la regimul fondului cinegetic
şi al protecţiei vânatului.
Iniţierea şi implementarea la nivel local a unor
proiecte şi campanii destinate reduceri riscului de
victimizare a populaţiei.

13.

14.
Scăderea dinamicii accidentelor
de circulaţie, cu prioritate a celor
care au drept consecinţe
pierderea de vieţi omeneşti
15.

Sprijinirea bisericilor pentru
introducerea sistemelor de
securitate în lăcaşurile de cult ce
adăpostesc obiecte mobile de
patrimoniu

Organizarea la nivel local a unor acţiuni care vor
viza combaterea principalelor cauze generatoare
de accidente rutiere, în zonele şi intervalele orare
care prezintă cel mai ridicat risc.

Consilierea de specialitate a reprezentanţilor
bisericilor
pentru
introducerea
sistemelor
electronice de securitate şi avizarea solicitărilor
pentru proiectele de instalare.

Procentul de identificare a
autorilor infracţiunilor
comise cu mare violenţă
Procentul de identificare a
autorilor de tâlhării şi
furturi
Nr. persoanelor prinse,
urmărite in baza
mandatelor şi sentinţelor
penale
Numărul de evenimente
negative produse cu arme
de foc

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Număr de activităţi de
informare desfăşurate
Nr. beneficiari (peste
20.000)
Număr de acţiuni
organizate privind
combaterea principalelor
cauze generatoare de
accidente rutiere
Nr. morţi în accidente
rutiere
Număr de avize acordate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Obiectiv fundamental: Îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti privind combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a criminalităţii comise de cetăţenii români
în străinătate
16.

17.

18.
19.

Prevenirea şi combaterea crimei
organizate, a traficului ilicit de
droguri şi a celorlalte substanțe
interzise
Dezvoltarea unui cadru strategic
privind combaterea criminalităţii
informatice şi de creştere a
încrederii în utilizarea
tehnologiei informaţiei
Destructurarea grupărilor
infracţionale care generează
conflicte stradale sau sunt

Nr. acţiuni, confiscări

-

Trimestrial

I.P.J. Gorj

Nr. activităţi organizate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Nr. grupărilor infracţionale

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Acţiuni de destructurare a grupărilor criminale
organizate. Capturi de droguri.
Activităţi de pregătire profesională,
mijloace logistice.
Activităţi în parteneriat public –privat.

solicitare

Continuarea activităţilor prevăzute în Planul de
acţiune „Ofensiva”
Identificarea grupărilor active şi documentarea
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specializate în comiterea unor
infracţiuni grave sau cu moduri
de operare deosebite

20.

activităţii în vederea destructurării

Specializarea poliţiştilor pe linii de muncă, având
in vedere natura infracţiunilor comise şi modurile
de operare folosite
Cooperarea cu alte structuri cu atribuţii în
domeniu, in vederea obţinerii de date privind
membrii grupărilor infracţionale identificate

21.

destructurate
Nr. persoanelor cercetate în
cadrul acestor dosare
penale.
Nr. persoanelor
reţinute/arestate din cadrul
grupărilor destructurate.
-

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Obiectiv fundamental: Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
22.

Consolidarea capabilităţilor de
acţiune prin instituţionalizarea
echipelor în nodurile strategice
din fluxurile de persoane, bunuri
şi bani

23.

Creşterea capacităţii Poliţiei de
Investigare a Fraudelor de a
identifica cu operativitate
ilegalităţile prin care este
prejudiciat bugetul general
consolidat al statului, atât în
zona alimentării acestuia cât şi în
zona utilizării fondurilor publice

24.
25.

Asigurarea unui mediu de afaceri
legal din punct de vedere
concurenţial prin protecţia
patrimoniului operatorilor

Organizarea de acţiuni de prevenire şi combatere
a infracţionalităţii economico-financiare prin
cooptarea unor reprezentanţi ai altor instituţii cu
atribuţii în domeniu.

Număr infracţiuni
constatate/persoane
cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Organizarea de acţiuni la nivel local privind
combaterea ilegalităţilor comise în următoarele
domenii:
* comercializarea deşeurilor metalice şi
nemetalice
* comercializarea cerealelor şi acordării
subvenţiilor în sectorul agricol
* producerea, transportul, depozitarea şi
comercializarea alcoolului şi băuturilor alcoolice
*comercializarea ilegală a materialului lemnos
cu documente de provenienţă false sau cu
conţinut nereal.
- Punerea în aplicare a Planului de măsuri
pentru combaterea evaziunii fiscale în turism;
- Punerea în aplicare a Planului de măsuri
privind combaterea fraudelor vamale în domeniile
de risc.
- Intensificarea activităţilor de combatere a
contrabandei cu ţigări în zonele de risc
identificate.
Acţiune pe linia prevenirii şi combaterii fraudelor
interne şi externe în domeniul asigurărilor.
Acţiune pe linia legalităţii funcţionării caselor de
schimb valutar.

Nr. infracţiuni constatate /
persoane cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Infracţiuni constatate,
persoane cercetate
Infracţiuni constatate,
persoane cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj
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26.

comerciali şi identificarea
tranzacţiilor ilicite

27.

Protecţia drepturilor de
proprietate intelectuală prin
investigarea infracţionalităţii
specifice (sunt vizate infracţiunile
prevăzute de legislaţia privind
dreptul de autor şi dreptul de
proprietate industrială
Prevenirea şi combaterea
fenomenului reintegrării în
circuitul licit a fondurilor
provenite din infracţiuni
Creşterea capacităţii de reacţie şi
adaptarea instrumentelor de lucru
la noile forme de manifestare a
fenomenului de corupţie în zonele
identificate cu riscuri şi
vulnerabilităţi la corupţie, a
conflictelor de interese şi
incompatibilităţilor, în special în
administraţia publică, sănătate,
învăţământ şi în atribuirea
contractelor de achiziţii publice

28.

29.

30.

Asigurarea unui serviciu poliţienesc prompt în
instrumentarea litigiilor penale dintre companii
prin efectuarea cu celeritate a
actelor
premergătoare şi de urmărire penală în cazurile de
înşelăciune în convenţie şi infracţiunile specifice
procedurilor insolvenţă şi faliment.
Acţiune pe linia combaterii comerţului ilicit cu
medicamente contrafăcute.
Combaterea evaziunii fiscale provenite din
comerţul cu produse contrafăcute şi piratate.

Nr. cauze instrumentate cu
respectarea dispoziţiilor
procedurale

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Infracţiuni constatate,
persoane cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Acţiune pe linia identificării cazurilor de spălarea
banilor.

Infracţiuni constatate,
persoane cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Verificări privind acte de corupţie şi achiziţii
publice în sistemul sanitar privind elaborarea de
reţete compensate fictive.
Verificări privind acordarea de facilităţi fiscale
pentru angajări fictive si munca la negru (Legea
nr. 76/2000 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).

Infracţiuni constatate,
persoane cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Infracţiuni constatate,
persoane cercetate

-

31.12.2015

I.P.J. Gorj

Buget
A.N.A./
C.P.E.C.A. și
I.S.J. Gorj
Buget
A.N.A./
C.P.E.C.A. și
I.S.J. Gorj

31.12.2015

C.P.E.C.A. Gorj
I.S.J. Gorj

31.12.2015

C.P.E.C.A. Gorj
I.S.J. Gorj

Buget
ANA /
CPECA și

31.12.2015

C.P.E.C.A. Gorj
I.S.J. Gorj

Direcţie de acţiune: Combaterea traficului de droguri
31.

32.

33.

Creşterea nivelului de informare,
educare şi conştientizare a
populaţiei şcolare în vederea
neînceperii consumului de
droguri, în cadrul programelor
şcolare, extraşcolare şi de
petrecere a timpului liber

Adoptarea unui stil de viaţă
sănătos la nivelul populaţiei
generale, ca alternativă la

Implementarea de proiecte la nivelul judeţului, de
intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin
creşterea influenţei factorilor de protecţie şi
scăderea influenţei factorilor de risc.
Implementarea de proiecte la nivelul judeţului
Gorj de educaţie nonformală, în vederea
dezvoltării personalităţii de tip asertiv şi a
mecanismelor de coping, necesare în adoptarea
deciziilor corecte şi responsabile în legătură cu
consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi
cu proprietăţi psihoactive, proiecte adresate
elevilor de gimnaziu.
Implementarea unui proiect local la nivelul
judeţului Gorj de prevenire a consumului de
droguri, în spaţii recreaţionale (tabere şcolare,

1 proiect educațional
2014-2015
1 proiect educațional 20152016
1 proiect educațional
2014-2015
1 proiect educațional 20152016

1 proiect local
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consumul de droguri, în cadrul
programelor de petrecere a
timpului liber

cluburi, săli de sport, parcuri etc.)

I.J.J. Gorj

Direcţie de acţiune: Creşterea eficienţei activităţilor pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi
perfecţionarea profesională a cadrelor
34.

35.
36.

Îmbunătăţirea managementului
situaţiilor de urgenţă

Continuarea
implementării
proiectului
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţie în situaţii de
urgenţă în regiunea Sud - Vest Oltenia”, finanţat
prin Programul Operaţional Regional, Axa
prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3.
Planificarea cadrelor pentru participarea la cursuri
de carieră (dezvoltare, perfecţionare).
Realizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de
urgenţă în anul 2015 conform „Planului de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă”.

Nr. echipamente
achiziţionate

Nr. cadre participante
Nr. instruiri desfăşurate

FEN

31.12.2015

ADI Sud-Vest
Oltenia
Consiliul
Judeţean Gorj

Bugetul
M.A.I.
Bugetul
M.A.I.

31.12.2015

I.S.U. Gorj
G.S.U.
I.S.U. Gorj
C.L.S.U.

31.12.2015

CAPITOLUL 9 – MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Sistemul Informatic Integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Înscrierea imobilelor în
Verificarea şi recepţionarea documentaţiilor întocmite de
evidenţele de cadastru şi carte către persoanele fizice autorizate
funciară
Creşterea calităţii activităţii
Verificarea la teren a activităţii desfăşurate de persoanele
desfăşurate de persoanele
fizice autorizate
fizice autorizate în condiţiile
Ordinului Directorului General
al ANCPI nr.107/2010
Recepţionarea proiectului de
Verificarea şi recepţionarea documentaţiilor de cadastru şi
înregistrare sistematică în
înscrierea imobilelor în cartea funciară
cadastru şi cartea funciară a
imobilelor din comuna
Bustuchin
Introducerea în patru unităţi
Verificarea şi recepţionarea documentaţiilor de cadastru şi
administrativ teritoriale a
înscrierea imobilelor în cartea funciară
lucrărilor de înregistrare
sistematică de cadastru în
vederea înscrierii în cartea
funciară
Emiterea titlurilor de
Verificarea documentaţiilor înaintate de către comisiile
proprietate
locale şi scrierea titlurilor de proprietate
Conversia în format digital a
Convertirea cărţilor de pe hârtie în format digital în baza
planurilor de amplasament şi
documentaţiilor existente în arhivă, cu respectarea
delimitare a imobilelor şi a
legislaţiei în vigoare
cărţilor funciare

Nr. imobile înscrise

Buget
O.C.P.I. Gorj

31.12.2015

O.C.P.I. Gorj

Număr procese verbale de
verificare

Buget
O.C.P.I. Gorj

31.12.2015

O.C.P.I. Gorj

Nr. imobile înscrise

Buget local
Bustuchin

31.12.2015

O.C.P.I. Gorj

Nr. imobile înscrise

Fonduri
proprii ale
ANCPI

31.12.2015

O.C.P.I. Gorj

Buget
O.C.P.I. Gorj
Buget
O.C.P.I. Gorj

31.12.2015

O.C.P.I. Gorj

31.12.2015

O.C.P.I. Gorj

Numărul de titluri de
proprietate
Numărul planurilor de
amplasament şi delimitare
şi cărţilor funciare
convertite

CAPITOLUL 10 - MEDIU
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea
obiectivului specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale
1.

2.

Monitorizarea calităţii aerului din judeţul
Gorj

3.
4.

5.

Prevenirea accidentelor majore in care sunt
implicate substanțe periculoase

6.

Monitorizarea calităţii aerului prin intermediul celor
trei staţii automate de tip industrial amplasate în
Târgu-Jiu, Rovinari şi Turceni
Validarea finală a datelor privind calitatea aerului
în anul 2014 în vederea certificării şi raportării
acestora la Comisia Europeană
Realizarea inventarului de emisii de poluanţi in
atmosfera pentru judeţul Gorj
Identificarea / inventarierea titularilor activităţilor,
respectiv a amplasamentelor care intră sub
incidenţa prevederilor Directivei SEVESO şi ale
legislaţiei subsecvente
Participarea
la
verificarea
în
teren
a
amplasamentelor, respectiv a titularilor de
activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 804/2007
Participarea la cercetarea la faţa locului a
accidentelor şi întocmirea raportului final ce se
transmite Secretariatului de risc din ANPM

Nr. determinări medii zilnice

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj

Nr. rapoarte realizate

Surse proprii

Trim. I
2015

A.P.M. Gorj

Inventar realizat

Surse proprii Trim. III 2015

A.P.M. Gorj

Nr. verificări

Surse proprii

Lunar

A.P.M. Gorj

Nr. verificări

Surse proprii

La
solicitare

A.P.M. Gorj

Nr. cercetări

Surse proprii

În caz de
accident

A.P.M. Gorj

Direcţie de acţiune: Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale
7.
8.

9.
Dezvoltarea capacităţii de monitorizare a
ariilor naturale protejate

10.

Informarea publicului despre acțiunile de educație
și informare asupra biodiversitătii
Monitorizarea
raportărilor
custozilor
şi
administratorilor
ariilor
naturale
protejate,
identificarea problemelor, propunere de soluții
pentru îmbunătățirea cadrului legislativ
Activități de cartare a habitatelor din ariile
naturale protejate pentru a stabili, armoniza şi
implementa sistemul de monitorizare a stării de
conservare a habitatelor naturale şi a speciilor
sălbatice. Conlucrarea cu custozii / administratorii
în vederea monitorizării speciilor și habitatelor de
interes național și comunitar.
Colaborarea cu toți custozii/administratorii care au
în administrare arii naturale protejate, pentru a
stabili și adopta un conținut cadru al Planurilor de
Management pentru toate categoriile de arii
naturale protejate.

Nr. de evenimente

Surse proprii

Semestrial

A.P.M. Gorj

Nr de raportări
Nr. probleme comune
identificate

Surse proprii

Semestrial

A.P.M. Gorj

Nr. monitorizări pentru a
eficientiza managementul
custozilor /
administratorilor.

Surse proprii

Primăvara
- toamnă

A.P.M. Gorj

Nr. întâlniri cu
administratorii de arii
naturale protejate din
judeţul Gorj.

Surse proprii

Trimestrial

A.P.M. Gorj
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11.

Întocmirea unor situații privind stadiul de
conservare al speciilor strict protejate din județ.

Stadiul de conservare al
speciilor de plante și
animale

Surse proprii

Semestrul
I-II

A.P.M. Gorj

Surse proprii

Trimestrial

A.P.M. Gorj

Bugetele
proprii ale
membrilor
ADIS

31.12.2015

Consiliul
Județean Gorj,
ADIS

Direcţie de acţiune: Managementul deșeurilor și substanţelor periculoase
12.

Creşterea cantităţii de deşeuri intrate în
circuitul de reciclare

13.
Implementarea măsurilor necesare unui
management performant al deșeurilor la
nivelul judeţului Gorj

Acţiuni în vederea
diminuării cantităţilor de
deşeuri eliminate prin depozitare şi creşterea
ratelor de reciclare şi valorificare a acestor fracţii.
Acţiuni de informare şi monitorizare a acestor
activităţi.
Organizarea și dezvoltarea sistemului de colectare
a deșeurilor la nivelul județului Gorj prin
intermediul
Asociației
de
dezvoltare
intercomunitară în domeniul serviciilor publice de
salubrizare "ADIS" Gorj

Nr. de informări,
monitorizări, deplasări in
situ.

Realizarea
sistemului
integrat
de
management al deșeurilor
realizat;
Stații de sortare și transfer
extinse;

Direcţie de acţiune: Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor
în luarea deciziilor privind mediul
14.
15.

16.

Creşterea gradului de informare şi educare
a cetăţenilor privind protecţia mediului

17.

Marcarea evenimentelor din calendarul de mediu
Implicarea ONG-urilor şi a comunităţii locale în
programe şi acţiuni de protecţie, conservare şi
refacere a diversităţii biologice şi peisajere
Derularea de campanii de informare în cadrul
unităţilor de învăţământ din judeţ, prin
organizarea de concursuri interşcolare

Nr. evenimente
Nr. activităţi

Surse proprii
Surse proprii

Trimestrial
Permanent

A.P.M. Gorj
A.P.M. Gorj

Nr. activităţi

Surse proprii

Anual

Încurajarea mass-media în diseminarea informaţiei
de mediu şi a activităţilor / programelor educativinformative cu caracter ecologic

Nr. materiale

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj
APL
SPD
Agenţi
economici
A.P.M. Gorj
Instituţii de
învăţământ

Direcţie de acţiune: Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului
18.
19.
20.

21.

22.

Emiterea actelor de reglementare în
domeniul protecţiei mediului în
conformitate cu competenţele stabilite de
actele normative în vigoare

Parcurgerea procedurilor de reglementare pentru
avize/acorduri şi autorizaţii de mediu
Organizarea, asigurarea secretariatului şi participarea
la şedinţele CAT
Participarea la dezbaterile publice organizate
conform procedurilor de emitere a actelor de
reglementare
Analiza calităţii rapoartelor de EIM/BM elaborate de
persoane fizice/juridice atestate şi emiterea de
recomandări la cerere în vederea atestării şi
reatestării acestora, sau propunerea de retragere a
atestatului
Acordarea, la cerere, de consultanţă tehnică de
specialitate persoanelor fizice/juridice referitoare la

Nr. acte emise

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj

Nr. şedinţe

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj

Nr. dezbateri publice

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj

Nr. rapoarte analizate

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj

Nr. documentaţii tehnice

Surse proprii

La solicitare

A.P.M. Gorj
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procedurile
de
reglementare,
conţinutul
documentaţiilor şi a altor probleme specifice privind
mediul
Derularea procedurii de evaluare adecvată pentru
planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact
semnificativ asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar

23.

Surse proprii

Permanent

A.P.M. Gorj

Nr. inspecţii: 10

Buget de
stat

31.12.2015

Inspecţii de mediu privind asigurarea unei stări de
conservare favorabile pentru speciile de plante şi
animale de interes comunitar
Inspecţii de mediu privind reducerea cantităţii de
deşeuri abandonate în zone neautorizate;
gestionarea în regim de maximă siguranţă a
substanțelor periculoase
Inspecţii de mediu privind reducerea poluării
operatorilor economici

Nr. inspecţii: 100

Buget de
stat

31.12.2015

Nr. inspecţii: 15

Buget de
stat

31.12.2015

G.N.M. Comisariatul
Judeţean Gorj
G.N.M. Comisariatul
Judeţean Gorj
G.N.M. Comisariatul
Judeţean Gorj

Nr. inspecţii: 150

Buget de
stat

31.12.2015

28.

Inspecţii de mediu privind ameliorarea calităţii
solului prin reducerea poluării

Nr. inspecţii

Buget de
stat

31.12.2015

29.

Completarea sistemului clasic de producere
apă caldă menajeră cu panouri solare la unităţile
de învăţământ
Instalarea sistemelor de încălzire ce utilizează
surse regenerabile la unităţi de învăţământ

Buget de
stat
+buget local
Buget de
stat
+buget local

Trim. IV
2015

24.

Inspecţii de mediu privind reducerea poluării
industriale cu efect de gaz de seră

25.

26.

Eficientizarea procesului/actului de control
privind conformarea cu cerinţele de mediu
în desfășurarea oricăror activităţi cu impact
de mediu

27.

Nr. planuri/proiecte

G.N.M. Comisariatul
Judeţean Gorj
G.N.M. Comisariatul
Judeţean Gorj

Direcţie de acţiune: Achiziţii publice verzi

30.

Creşterea gradului de utilizare a achiziţiilor
verzi în municipiul Târgu Jiu

Montare panouri solare
pentru producere a.c.m. la
3 unităţi de învăţământ
3 centrale termice la
unităţile de învăţământ cu
combustibil pe biomasă

Trim. IV
2015

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

Direcţie de acţiune: Conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apă-canal şi stații de epurare
şi creșterea calităţii serviciilor aferente
31.

Canalizare menajeră zonele periurbane DrăgoeniPreajba

16,5km extindere reţele
canalizare

32.

Canalizare menajeră zonele periurbane SloboziaBârseşti-Ursaţi-Polata

22,33 km extindere reţele
canalizare

Canalizare menajeră Iezureni-Romaneşti

17 km extindere reţele
canalizare

Canalizare menajeră zona de vest, municipiul Tgjiu

13,45km extindere reţele
canalizare

33.

34.

Îmbunătăţirea infrastructurii de canalizare
şi epurare în municipiul Târgu Jiu

Buget de
stat
+Buget local
Buget de
stat
+Buget local
Buget local+
fonduri
europene
Buget de
stat
+Buget local

Trim. II
2017
Trim. III
2014
Trim. IV
2017
Trim. IV
2017

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
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35.

Reabilitare canalizare menajeră cartier Grivița

1,2 Km reabilitați

36.

Reabilitare canalizare menajeră cartier Cuza 2

1,3 Km reabilitați

37.

Reabilitare canalizare menajeră cartier Debarcader

3,3 Km reabilitați

38.

Extindere şi modernizare sisteme de apă şi
canalizare

Staţie de epurare
modernizată;
Staţie de tratare
modernizată;
9 km canalizare;
9 km alimentare
cu apă;
20 km aducţiune apă

Buget local+
fonduri de
coeziune
Buget local+
fonduri
de coeziune
Buget local+
fonduri de
coeziune
Fonduri de
coeziune+
buget local

Trim. IV
2016
Trim. III
2017
Trim. IV
2017
Trim.IV
2015

Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu
S.C.APAREGIO S.A.+
Primăria
Municipiului
Tg-Jiu

CAPITOLUL 11 - MUNCĂ
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele grupuri ţintă: tineri cu vârste între 15 şi 25 de ani; lucrători cu
vârsta între 50 şi 64 de ani; femei; lucrători necalificaţi; persoane cu handicap; persoane cu responsabilităţi familiale complexe; minorităţi etnice, inclusiv
minoritatea romă
1.

Încadrarea prin Programul de Mediere pentru 5.000
persoane, din care :
- Încadrarea prin medierea pe locurile de muncă
vacante pe perioadă nedeterminată: 3.500 persoane;
- Încadrarea prin medierea pe locurile de muncă
vacante pe perioadă determinată: 1.500 persoane.
Încadrarea ca urmare a absolvirii unui curs de
calificare/recalificare, perfecţionare: 400 persoane

5.000 persoane încadrate

Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

400 persoane încadrate

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

3.

Persoane ocupate ca urmare a acordării serviciilor de
informare şi consiliere profesională: 200 persoane

200 persoane încadrate

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

4.

Acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează
înainte de expirarea perioadei de indemnizare: 330
persoane
Încadrarea şomerilor peste 45 ani sau părinţi unici
susţinători
ai
familiilor
monoparentale,
prin
subvenţionarea locului de munca: 300 persoane
Încadrarea şomerilor care mai au 5 ani până la pensie: 0
persoane

330 persoane încadrate

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

Stimularea mobilităţii forţei de muncă pentru 220
persoane, din care :
- Prin încadrarea într-o localitate la distanţă de
peste 50 km faţă de domiciliu: 50 persoane;
- Prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea
domiciliului: 170 persoane.
Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ, prin
subvenţionarea locului de muncă: 335 persoane, din
care :
- Absolvenţi ciclu inferior al liceului sau ai şcolilor
de arte şi meserii: 10 persoane ;
- Absolvenţi de învăţământ secundar superior sau
învăţământ postliceal : 150 persoane ;
- Absolvenţi de învăţământ superior : 175
persoane.
Încadrarea persoanelor cu handicap prin subvenţionarea
locului de muncă: 5 persoane

220 persoane încadrate

Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

Bugetul
asigurărilor

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

2.

5.
Implementarea Programului
Judeţean de Ocupare a Forţei
6. de Muncă prin măsuri pentru
ocuparea unui număr de
5.600 locuri de muncă
7.

8.

9.

300 persoane încadrate

0 persoane încadrate

335 persoane încadrate

5 persoane încadrate
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10.

Încadrarea absolvenţilor care beneficiază de prima de
încadrare: 250 persoane;

250 persoane încadrate

11.

Ocuparea ca urmare a serviciilor de consultanţă şi
asistenţă pentru începerea unei activităţi independente
sau pentru începerea unei afaceri 5 persoane
Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate,
în baza Legii nr. 116/2002 : 5 persoane

5 persoane încadrate

12.

5 persoane încadrate

pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj
Bugetul
asigurărilor
pentru şomaj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

31.12.2015

A.J.O.F.M. Gorj

Direcţie de acţiune: Reducerea fenomenului muncii la negru şi întărirea disciplinei fiscale
13.

Campanie naţională de verificare a respectării
prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

14.

Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor
industriale în domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii conform programului sectorial pentru anul 2015,
coordonat de către Comisia Europeană.

15.

Verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de
securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul
construcţiilor.

16.

17.

18.

19.

20.

Controlul aplicării
prevederilor legale referitoare
la relațiile de muncă, la
securitatea şi sănătatea în
muncă, la protecția
salariaților care lucrează în
condiții deosebite şi a
prevederilor legale referitoare
la asigurările sociale

verificarea respectării prevederilor legale referitoare la
expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă,
ţinând cont de modificările legislative în domeniu
(Regulamentul REACH şi CLP).
Verificarea modului în care se respectă prevederile legale
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul
unităţilor care au ca obiect de activitate întreţinerea şi
repararea autovehiculelor cod CAEN 4520.
Verificarea modului în care se respectă prevederile de
securitate şi sănătate în muncă în domeniile silvicultură şi
exploatare forestieră.
Verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a
echipamentelor de muncă în activităţile din agricultură şi
industria alimentară.
Monitorizarea riscurilor existente la locurile de muncă din
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători).

Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. controale privind
supravegherea pieței;
Nr. produse industriale
verificate;
Nr. produse conforme / nr.
produse controlate.
Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
III-IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
II - IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim. I-IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.II-IV
I

I.T.M Gorj

Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi

Bugetul
consolidat de

Trim.
I - IV

I.T.M Gorj
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Acţiune de informare privind modul de abordare a
procesului de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor (responsabilităţi, implementare,
control, instruire, beneficii).
Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuţii în
domeniul supravegherii pieţei pentru implementarea la
nivel naţional şi utilizarea sistemului informatic ICSMS al
Comisiei Europene
Instruirea inspectorilor de muncă ce au atribuţii în
domeniul supravegherii pieţei pentru implementarea
bunelor practici europene în controlul produselor
Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării
frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor
(construcţii, industria textilă, prestări servicii, industria
alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază,
transport rutier de marfă şi persoane, unităţi care
desfăşoară activităţi în staţiuni montane, cabinete
medicale, unităţi care desfăşoară activitate în timpul
nopţii (baruri, discoteci, jocuri de noroc, unităţi de comerţ
cu program non-stop, unităţi distribuţie carburant),
grădiniţe cu program prelungit.
Verificarea respectării de către agenţii de muncă
temporară a prevederilor H.G. nr.1256/2011 privind
condițiile de funcționare, precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă temporară.
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitare unor
activităţi cu caracter ocazional desfășurate de zilieri şi a
normelor de aplicare a acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare
Actiune privind verificarea modului în care angajatorii
respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Verificarea modului în care angajatorii
respectă
prevederile O.U.G nr. 25/2014 privind încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu
modificările şi completările ulterioare.
Verificarea modului în care agenţii economici respectă
prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia

identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. unităţi verificate;
Nr. neconformităţi
identificate;
Nr. măsuri dispuse.
Nr. persoane instruite

stat
Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV
II - IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV
IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat
Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
III - IV

I.T.M Gorj

Trim.
I-IV

I.T.M Gorj

Nr. controale efectuate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I-IV

I.T.M Gorj

Nr. controale efectuate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
II-III

I.T.M Gorj

Nr. controale efectuate;
Nr. sancţiuni
contravenţionale aplicate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate
Nr. controale efectuate;
Nr. de măsuri dispuse;
Nr. de măsuri realizate

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I-IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I-IV

I.T.M Gorj

Nr. controale efectuate;
Nr. de măsuri dispuse;

Bugetul
consolidat de

Trim.
I-IV

I.T.M Gorj

Nr. persoane instruite

Nr. controale efectuate;
Nr. angajatori depistaţi cu
“muncă la negru”;
Nr. persoane depistate fără
forme legale de angajare;
Nr. sancţiuni
contravenționale aplicate;
Nr. infracţiuni constatate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate.
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cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare.
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Legii nr. 344/2006 şi a H.G. nr.104/2007
privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile Directivei 96/71/CE privind detașarea
lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii
Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile H.G. nr.500/2011 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor, cu modificările si completările
ulterioare

30.

31.

32.

Verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederilor Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse
şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată
Verificarea modului de respectare de către angajatori a
prevederilor art.78 alin.2 şi 3 din Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările şi completările ulterioare

33.

Nr. de măsuri realizate

stat

Nr. controale efectuate;
Nr. de măsuri dispuse;
Nr. de măsuri realizate

Bugetul
consolidat de
stat

Trim
I-IV

I.T.M Gorj

Nr. controale efectuate;
Nr. de măsuri dispuse;
Nr. de măsuri realizate
Nr. controale efectuate;
Nr. sancţiuni
contravenţionale aplicate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate
Nr. controale efectuate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate
Nr. controale efectuate;
Nr. măsuri dispuse;
Nr. măsuri realizate

Bugetul
consolidat de
stat
Bugetul
consolidat de
stat

Trim
I-IV

I.T.M Gorj

Trim
I-IV

I.T.M Gorj

Bugetul
consolidat de
stat
Bugetul
consolidat de
stat

Trim
I-IV

I.T.M Gorj

Trim
I-IV

I.T.M Gorj

Direcţie de acţiune: Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protecţiei sociale prin asigurarea unui sistem de asistenţă socială bazat pe un mecanism
instituţional de identificare, evaluare şi intervenţie pentru toate cazurile de risc social
34.

Reducerea erorii, fraudelor şi
corupţiei prin efectuarea de
inspecţii tematice în
acordarea beneficiilor de
asistenţă socială

35.

Acţiuni de control privind stabilirea, acordarea ajutorului
social, alocaţiei pentru susţinerea familiei, indemnizaţiei
lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de
inserţie, alocaţiei de stat pentru copii, ajutorului pentru
încălzirea locuinţei si a beneficiilor de asistenţă socială
pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale

Evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor
sociale
Verificarea respectării
standardelor de calitate,
generale şi specifice, a
condiţiilor de acreditare/
reacreditare

Nr. mediu de 50 dosare
verificate/inspector social
pentru fiecare tip de
beneficiu de asistenţă
socială;
Valoare debite constituite
pentru plăţile acordate
necuvenit;
Nr. măsuri de remediere a
deficienţilor constatate;
Raport tematic judeţean
elaborat.
Nr. servicii sociale verificate
în vederea acreditării;
Nr. propuneri de eliberare a
licenţei de funcţionare
pentru serviciile sociale
verificate;
Nr. propuneri de
suspendare a activităţii
/retragere a licenţei de

Bugetul de
stat

Semestrul I-II
2015

A.J.P.I.S. Gorj

Bugetul de
stat

31.12.2015

A.J.P.I.S. Gorj
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36.

Controlul, evaluarea şi monitorizarea unităţilor protejate
autorizate.
Verificarea modului de
respectare a condiţiilor de
organizare şi funcţionare a
unităţilor protejate

37.

Consilierea autorităţilor administraţiei publice locale şi
judeţene, a persoanelor fizice şi juridice, publice şi
private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

Consiliere / informare
referitoare la modificările
legislative din domeniul
asistenţei sociale

funcţionare pentru serviciile
sociale verificate;
Nr. măsuri de remediere a
deficienţilor constatate;
Raport tematic judeţean
elaborat
Nr. unităţi verificate;
Nr. propuneri de
suspendare a autorizaţiei de
funcţionare pentru toate
UPA.
Nr. măsuri de remediere a
deficienţilor constatate;
Raport tematic judeţean
elaborat
Nr. şi tipul activităţilor
desfăşurate în cadrul
campaniei;
Nr. acte normative
modificate/număr campanii
de informare realizate;
Nr. erori identificate,
generate de activitatea
entităţii care stabileşte,
acordă şi/sau plăteşte
beneficiul de asistenţă
socială;
Nr. dosare suspendate /
încetate;
Nr. măsuri dispuse pentru
remedierea deficienţelor;
Nr. erori identificate în
campaniile din anul 2015
raportate la numărul de
erori identificate în
campaniile din 2014;
Raport tematic judeţean
elaborat.

Bugetul de
stat

31.12.2015

A.J.P.I.S. Gorj

Bugetul de
stat

31.12.2015

A.J.P.I.S. Gorj

Trim IV
2016
Trim. IV
2015

MDRAP

Direcţie de acţiune: Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin creşterea calităţii serviciilor oferite familiei
38.
39.

Îmbunătăţirea infrastructurii
în domeniul asistenţei sociale

Construirea a cinci creşe în municipiul Târgu-Jiu

125 locuri

Amenajare spații în clădirea fostei centrale termice din
str. Minerilor pentru activitățile Direcția de Protecție
Socială

350 mp

Buget de stat
Buget local

Primăria
Municipiului TgJiu

Direcţie de acţiune: Reluarea la nivel instituţional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali
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(sindicate, patronate, ONG-uri) în actul decizional
40.

Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor
Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.: SLIC) privind
prevenirea alunecărilor şi căderilor de la acelaşi nivel.

41.

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de
Securitate şi Sănătate în Muncă sub egida Agenţiei
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă –
„Stresul sub control”.
Campanie naţională privind implementare în sistemul de
învățământ a proiectului „Valenţe culturale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă”.
verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile art.129, alin.1 şi 2 din Legea dialogului social
nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

42.

43.

44.

45.

Furnizarea de asistenţă
angajatorilor şi angajaților
pentru prevenirea riscurilor
profesionale şi a conflictelor
sociale

Asigurarea cooperării cu
serviciile publice,
organizaţiile sindicale şi
patronale, pentru menţinerea
climatului de pace socială în
cadrul şedinţelor de Dialog
Social

Organizarea întrunirilor Comisiei de Dialog Social

Realizarea rapoartelor de specialitate şi transmiterea lor
către MMPSPV

Nr. sesiuni de informare;
Nr. persoane informate;
Nr. articole/ştiri în massmedia.
Nr. sesiuni de informare;
Nr. persoane informate;
Nr. articole/ştiri în massmedia.
Nr. profesori instruiți;
Nr. elevi instruiți;
Nr. certificate eliberate.
Nr. angajatori verificaţi;
Nr. angajatori care nu
respectă dispoziţiile art.129
alin.1 şi 2 din Legea nr.
62/2011;
Nr. măsuri dispuse privind
respectarea dispoziţiilor
art.129 alin.1 şi 2 din Legea
62/2011
Nr. şedinţe organizate
Nr. materiale dezbătute
Nr. rapoarte MMPSPV

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV

I.T.M. Gorj

Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
III - IV

I.T.M. Gorj

Bugetul
consolidat de
stat
Bugetul
consolidat de
stat

Trim.
I - IV

I.T.M. Gorj

Trim
I-IV

I.T.M. Gorj

Buget propriu

Lunar/
trimestrial

Buget propriu

Potrivit
prevederilor
legale

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

CAPITOLUL 12 – SĂNĂTATE
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Prevenţia în sănătate
1. Îmbunătăţirea activităţii de
control în sănătatea publică la
nivel judeţean

2.

Monitorizarea şi inspecţia unităţilor de alimentaţie la
producătorii
primari,
producători
şi
ambalatori,
distribuitori şi transportatori, retailer, sector de servicii,
producători primari care vând direct consumatorului final
în scopul prevenirii producerii de îmbolnăviri digestive.
Monitorizarea şi inspecția calităţii apei potabile

3.

Monitorizarea şi inspecția unităţilor de turism

4.

Monitorizarea şi inspecția unităţilor de cosmetică

5.

Monitorizarea şi inspecția mediului de viață al populației

6.

Monitorizarea şi inspecția unităţilor cu factori nocivi
profesionali, fără factori nocivi profesionali şi a unităţilor
cu morbiditate profesională

7.

Monitorizarea şi inspecția unităţilor de învăţământ pentru
antepreşcolari şi preșcolari, unităţi de învăţământ primar
şi gimnazial, unităţi de învăţământ liceal, postliceal,
învăţământ superior.

8.

Monitorizarea şi inspecția unităţilor sanitare.

9.

10.

Controlul activității de asistenţă medicală primară

Controlul şi evaluarea condițiilor necesare
asigurarea calităţii activității medicale din spitale

pentru

Nr. acțiuni: 852

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii

Nr. acțiuni: 136

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31 .12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 74
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 115
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 130 şi în funcție Bugetul de stat,
de evenimente
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 65
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 711
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 589
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 205
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 16
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi

D.S.P. GORJ
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servicii
11.

Monitorizarea şi evaluarea activității unităţilor de primiri
urgenţe, a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul
unităţilor sanitare din sectorul public şi a serviciului
județean de ambulanţă, informări operative în cazul
apariţiei unui eveniment neaşteptat sau unor situaţii de
calamitate sau catastrofă
Controlul şi evaluarea activității de asistenţă medicală
ambulatorie de specialitate

12.

13.

Control pe produs biocid – punerea pe piață

14.

Verificarea respectării Legii nr. 349/2002 privind fumatul

15.

Verificarea respectării legislației privind gestionarea
deșeurilor medicale cu potențial contaminant

16.

Alerte Rapide Siguranța Alimentului (SRAAF)

17.

Alerte Rapide Nonaliment (RAPEX)

18.

Verificări ale sesizărilor referitoare la încălcarea legislație
sanitare privind mediul de viață şi muncă al populației

19.
Evaluarea unităţilor sanitare

Întocmirea referatelor de evaluare în vederea eliberării
autorizațiilor sanitare de funcționare şi a notificărilor
Organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar în
vederea implementării noului sistem de alertă precoce şi
răspuns rapid.

20.
Supravegherea şi controlul
bolilor transmisibile
21.

Aplicarea măsurilor de prevenire şi control în focarele de
boli transmisibile.

Nr. acțiuni: 15 şi în funcție Bugetul de stat, 31.12.2015
de evenimentele apărute venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii

Nr. acțiuni: 175

Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 40
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 500
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 589
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
In funcție de evenimente şi Bugetul de stat,
la sesizările cetățenilor
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
În funcție de evenimente Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
În funcție de evenimente Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize, bunuri şi
servicii
Nr. acțiuni: 40
Taxă solicitant

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

Nr. acțiuni: 40

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii
şi
accize

D.S.P. GORJ

Nr. acțiuni: 20

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii

D.S.P. GORJ
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22.

Organizarea campaniilor de vaccinare lunară

Nr. acțiuni: 20

23.

Consilierea şi testarea serologică gratuită a gravidelor.

Nr. acțiuni: 20

24.

Efectuarea testării serologice pentru depistarea infecției
luetice la persoanele neasigurate

Nr. acțiuni: 10

25.

Reducerea transmiterii materno-fetale a HIV, prin
asigurarea accesului femeilor gravide (gratuit), atât a
celor asigurate, cât şi a celor neasigurate.

Nr. acțiuni: 84

Depistarea infecției HIV/SIDA în rândul
generale, precum şi la grupele de risc.

Nr. acțiuni: 84

26.

Supravegherea şi controlul
infecției HIV

populației

27.

Depistarea şi monitorizarea cazurilor HIV/SIDA pozitive

Nr. acțiuni: 2

28.

Supravegherea epidemiologică a focarelor de TBC şi a
contacţilor.

Nr. acțiuni: 20

Standardizarea dezinfecției curente prin elaborarea de
protocoale scrise pentru fiecare subunitate, cu descrierea
etapelor şi alegerea materialului de curăţenie.

Nr. acțiuni: 20

Monitorizarea factorilor de risc atât prin control periodic,
cât şi prin autocontrol periodic si zilnic.

Nr. acțiuni: 30

31.

Standardizarea dezinfecției curente la nivelul spitalelor.

Nr. acțiuni: 15

32.

Monitorizarea şi înregistrarea fişelor
nosocomială pe baza depistării active.

Nr. acțiuni: 30

29.

30.

Supravegherea şi controlul
tuberculozei

Prevenirea şi controlul
infecțiilor nosocomiale

de

infecție

şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ
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33.Implementarea Programului
național de imunizări

Asigurarea transportului,
vaccinurilor.

34.

Verificarea condițiilor de
raportare a vaccinurilor.

depozitarea

păstrare,

şi

distribuirea

înregistrare

şi

35.

Nr. acțiuni: 40

Nr. acțiuni: 80

Nr. acțiuni: 30
Instruirea personalului medical vaccinator cu privire la
modul de realizare şi raportare a vaccinărilor.

36.

Realizarea catagrafiilor şi estimarea cantităţii vaccinurilor
necesare pentru imunizarea copiilor în cadrul campaniilor
lunare.

37.

Supravegherea calităţii apei potabile

38.

Supravegherea produselor
sănătatea publica

39.

Evaluarea calităţii apei de îmbaiere

40.

Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută
infantilă, generata de apa de fântână

Protejarea sănătăţii publice
prin prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc
41.
determinanți din mediul de
viață şi muncă

cosmetice

în

relație

cu

Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanților
atmosferici şi adaptarea la schimbările climatice

42.

Monitorizarea sistemului de gestionare a deșeurilor
rezultate din activitatea medicală

43.

Monitorizarea intoxicațiilor
produse chimice

44.

Acțiuni pentru evaluarea conformării la normele de igienă
şi de sănătate publică a proiectelor de amenajare şi
construire (notificare sanitară) şi a activităților supuse

acute

neprofesionale

cu

Nr. acțiuni: 30

Nr. acțiuni: 300
Nr. probe de apă recoltate
şi analizate: 400
-

şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii
şi
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize

Acțiunile vor fi derulate in
sezonul cald, in intervalul
01.06.2015- 19.09.2015
În funcție de cazurile
înregistrate şi comunicate
de Secțiile de Pediatrie ale
unităţilor spitalicești
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni propuse: 125
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Acțiunile vor fi derulate în
Bugetul de stat,
funcție de cazurile
venituri proprii,
confirmate şi comunicate de
accize
unitățile spitalicești
În funcție de solicitările
Bugetul de stat,
înregistrate la Biroul
venituri proprii,
Avize/Autorizații Sanitare al
accize

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

15.10.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

15.02.2016

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ
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45.

autorizării sanitare
Acțiuni de intervenție în situații de urgenţă,evenimente
comunicate de I.S.U. Gorj

46.

Evaluarea impactului
sănătăţii populației

47.

Evaluarea calităţii chimice şi microbiologice a apei din
bazinele de înot.

48.

Evaluarea impactului asupra sănătăţii
managementul deșeurilor menajere

49.

Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru
consumul uman

50.

Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfecții alimentare
din România

51.

Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu
destinație nutriționala specială

52.

Monitorizarea alimentelor tratate cu radiații

53.

Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare

Protejarea sănătăţii şi
prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc
54.
alimentari
55.

56.

57.

58.

schimbărilor

climatice

asupra

generat

de

Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine,minerale
şi alte substanțe
Monitorizare
consumului
de
aditivi
alimentari
(monitorizarea coloranților sintetici din băuturile alcoolice
si nealcoolice)
Evaluarea riscului privind siguranța alimentului, în unităţi
cu profil alimentar (desfacere, producție, alimentație
publică, depozite en gros, etc.)
Eliberare ASF persoane fizice (altele decât cele
înregistrate la ORC Gorj)
Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de
asistenţă de specialitate, certificarea conformității la

DSP Gorj
În funcție de situațiile
înregistrate şi comunicate
de I.S.U. Gorj
În funcție de recomandările
şi dispozițiile
coordonatorului sintezei
naționale (INSP București)
În funcție de metodologia
sintezei, stabilită pentru
anul 2015

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, 15.02.2016
venituri proprii,
accize

D.S.P. GORJ

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize

D.S.P. GORJ

În funcție de metodologia Bugetul de stat,
I.N.S.P. București
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 80
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
În funcție de focarele de
Bugetul de stat,
TIA apărute
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 24
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 30
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 24
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 30
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 20
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Nr. acțiuni: 300
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
În funcție de solicitările
Bugetul de stat,
înregistrate
venituri proprii,
accize
În funcție de solicitările
Bugetul de stat,
înregistrate
venituri proprii,

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ
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59.

normele de igienă
Evaluarea factorilor de risc din materiale si obiectele care
vin în contact cu alimentele

Nr. acțiuni: 4

60.

Evaluarea conținutului de zaharuri
alimentare destinate copiilor

în unele produse

Nr. acțiuni: 20

61.

Evaluarea stării de nutriție şi a tipului de alimentație al
populației

Nr. acțiuni: 50

62.

Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de
sănătate pe baza examenelor medicale de bilanț la copiii
şi tinerii din colectivitățile şcolare din mediul urban şi
rural
Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în
colectivitățile de copii şi tineri

Nr. acțiuni: 1

Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi
adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea triajului
epidemiologic după vacanţe

Nr. acțiuni: 3

Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului
specific pentru sănătate generat de comportamentele cu
risc (YRBSS-CDC)
Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţile
şcolare

Nr. acțiuni: 1 (150
chestionare aplicate)

67.

Utilizarea modelului ecologic pentru intervențiile
prevenire a violenţei la elevi

Nr. acțiuni: 1

68.

Supravegherea
expunerii
profesionale
la
agenți
cancerigeni, mutageni, azbest şi controlul măsurilor
pentru protejarea sănătăţii faţă de acest risc

63.

64.
Evaluarea stării de sănătate a
copiilor şi tinerilor
65.

66.

Protejarea sănătăţii şi
69. prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc din
mediul de muncă
70.

71.

de

Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor agricoli expuși
la pesticide
Supravegherea respectării cerințelor de sănătate şi
securitate în muncă în condițiile unei activităţi cu efort
fizic mare, transport şi manipulare de greutăţi
Supravegherea expunerii la factori de risc ocupaționali a

Nr. acțiuni: 1

Nr. acțiuni: 1 (178
chestionare aplicate)

Pe raza judeţului nu mai
exista unităţi care lucrează
cu agenţi cancerigeni,
mutageni
azbest
Nr. acțiuni: 20

Nr. acțiuni: 15

-

accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

01.09.2015

D.S.P. GORJ

Bugetul de stat, 01.08.2015
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, La 10 zile
venituri proprii,
după
accize
vacanţele
de iarnă,
primăvară
şi vară
Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, 30.03.2016
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize

D.S.P. GORJ

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat, 31.12.2015

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ

D.S.P. GORJ
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personalului medico-sanitar

Taxa
solicitant

31.12.2015

D.S.P. GORJ

Nr. acțiuni: 12

Bugetul de stat, 31.12.2015
venituri proprii,
accize

D.S.P. GORJ

Nr. acțiuni: 4

Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

Fonduri
europene

30.04.2016

D.S.P. GORJ

73.

Evaluarea riscului generat de utilizarea LASER-ului la locul
de muncă

Nr. acțiuni: 3

74.

Expunerea profesională la radiații ionizante

Nr. acțiuni: 10

75.

Monitorizarea incidentei bolilor profesionale
absenteismului medical prin boala profesională

76.

Evaluări sanitare în vederea eliberării notificărilor de
asistenţă de specialitate, certificarea conformității la
normele de igienă
Supravegherea respectării cerințelor minime legislative
privind sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor
expuși la riscuri generat de zgomot, vibrații, microclimate
nefavorabil
Campanii de informare, educare, comunicare conform
calendarului stabilit anual pentru celebrarea
zilelor
mondiale/europene şi campanii IEC cu teme stabilite pe
baza unor priorităţi de sănătate specifice naționale.
Monitorizarea şi evaluarea planurilor județene de acțiune
pentru alimentație sănătoasă şi activitate fizică la copii şi
adolescenți.
Campanii IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice
naționale şi responsabilităților rezultate din alte
reglementari
Încheierea de parteneriate cu instituțiile publice şi
private, elaborarea unor programe de prevenție la nivel
local.
Acțiuni de informare – educare - comunicare în unităţile
cu regim închis (Penitenciarul Tg-Jiu), în instituțiile care
au în îngrijire persoane defavorizate, în centrele pentru
persoanele de vârsta a treia din județ .
Implementarea de proiecte derulate în parteneriat cu
instituții publice şi ONG-uri:
- Campania ,,Sănătatea ta, prioritatea noastră!”
derulată în cadrul proiectului ,,zefiR – Împreună
pentru puterea de acțiune” ;
- Programele ROMED 2 şi ROMACT in cadrul

79.

80.
81.Promovarea unui stil de viață
sănătos şi combaterea
principalilor factori de risc
82.

83.

câmpuri

In funcție de numărul
solicitărilor terților

Evaluarea
expunerii
electromagnetice

78.

la

In funcție de solicitările
trimise de Clinicile de
Medicina Muncii din ţară
In funcție de solicitările
înregistrate

72.

77.

ocupaționale

venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Bugetul de stat,
venituri proprii,
accize
Taxa
solicitant

şi

a

Nr. acțiuni: 10

Nr. acțiuni: 12

Nr. acțiuni: 30

Nr. acțiuni: 5

Nr. proiecte: 3

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ

31.12.2015

D.S.P. GORJ
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programelor Consiliului Europei;.
- Proiectul ,,Întărirea Rețelei Naționale de mediatori

Romi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a
populației rome”
Direcţie de acţiune: Dezvoltarea spitalelor judeţene de urgenţă de interes strategic şi creşterea competenţei acestora
84.

Îmbunătățirea calității
serviciilor oferite în cadrul
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Târgu-Jiu

Implementarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu-Jiu”, finanţat prin Programul Operaţional Regional

Suprafaţă reabilitată,
modernizată şi echipată;
Unităţi medicale
reabilitate/modernizate/echi
pate

POR, AP 3,
DMI 3.1

23.12.2015

Consiliul
Judeţean Gorj

CAPITOLUL 13 - TINERET ŞI SPORT
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Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de sport
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Organizarea unor acţiuni comune cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean, cu federaţiile de specialitate şi asociaţiile
Organizarea şi îndrumarea
judeţene pe ramuri de sport.
activităţii sportive
Acţiuni trimestriale de îndrumare şi control în cadrul
structurilor sportive din judeţ.
Elaborarea, aplicarea şi
Acţiuni organizate în scopul cultivării sportului pentru
susţinerea de către A.J. Sportul sănătate, educaţie şi recreare
pentru Toţi a Calendarului
sportiv
Realizarea unui program de
Acţiuni constând în organizarea de campionate ale liceelor
activităţi sportive pentru elevi şi şcolilor generale la toate ramurile de sport.
Implementarea la nivel
Acţiuni cu caracter permanent, cu orientare spre
judeţean a Programului anual atragerea populaţiei în practicarea exerciţiului fizic.
„Sportul pentru Toţi”
Acţiuni cu caracter permanent în domeniul sportului de
Dezvoltarea Programului
performanţă, cu orientare spre ramurile cuprinse în
“ Sportul de Performanţă ”
Strategia de dezvoltare a sportului gorjean.
Organizarea unor cursuri de instructori sportivi şi
lectorate cu tehnicienii din sport
Formarea şi perfecţionarea
specialiştilor în domeniu
Organizarea unor cursuri de arbitri la ramurile de sport
tradiţionale în judeţul Gorj
Consolidarea şi dezvoltarea
Constituirea unor noi structuri sportive cu certificate de
structurilor sportive din
identitate sportivă
judeţul Gorj
Implementarea, la nivel
Elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei proprii şi a
judeţean, a Strategiei
programului anual pe domenii de activitate
generale a organizării şi
dezvoltării activităţii sportive
Cofinanţarea proiectului „Partenerul la nevoie se

cunoaşte” inițiat de Asociația Județeană de Fotbal

Susţinerea financiară a
proiectelor destinate
angrenării tinerilor în
activităţi sportive

Cofinanţarea proiectului “Baschetul actual și de
perspectivă” inițiat de Asociația Județeană de Baschet

Nr. acţiuni: 30

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Nr. acţiuni: 10

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Nr. acţiuni: 25

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj
A.J. Sportul
pentru Toţi

Nr. acţiuni: 20

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Nr. acţiuni: 20

MTS

Permanent

Nr. acţiuni: 60

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj
A.J. Sportul
pentru Toţi
D.J.S.T. Gorj
A.S. judeţene

Nr. cursuri: 1

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Nr. cursuri: 1

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Nr. structuri sportive: 5

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Strategie şi plan elaborate
şi implementate

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Bugetul
propriu al
Consiliului
Județean
Gorj
Bugetul
propriu al
Consiliului
Județean
Gorj

31.12.2015

Consiliul
Județean Gorj

31.12.2015

Consiliul
Județean Gorj

Număr acțiuni cofinanțate

Număr acțiuni cofinanțate

Direcţie de acţiune: Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educaționala şi culturală a ţării
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Creşterea gradului de
informare, consiliere şi
orientare în carieră a tinerilor

Promovarea voluntariatului
Creşterea gradului de
dezvoltare şi diversificare a
ofertei educaţionale nonformale pentru tineri

Activităţi de consiliere de grup şi consiliere individuală

Nr. tineri consiliaţi : 300

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

Activităţi de consultanţă în domeniul:
- managementului de proiecte;
- scriere de proiecte;
- juridic.
Organizarea de întâlniri cu ONGT - urile din judeţ
Organizarea Zilei Internaţionale a Voluntariatului.
Organizare cursuri de scriere de proiecte
Organizarea zilei de 2 Mai - Ziua Naţională a Tineretului

Nr.
activităţi
consultanţă : 24

MTS

Permanent

D.J.S.T. Gorj

întâlniri: 12
acţiuni: 1
cursuri: 2
acţiuni: 1

MTS
MTS
MTS
MTS

D.J.S.T.
D.J.S.T.
D.J.S.T.
D.J.S.T.

Nr. activităţi :1

MTS

Lunar
05.12.2015
31.12.2015
02 mai
2015
Mai 2015

Organizarea Săptămânii Europene a Tineretului

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de

Gorj
Gorj
Gorj
Gorj

D.J.S.T. Gorj
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CAPITOLUL 14 – TURISM, IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI
Nr.
crt.
1.

Obiectiv
specific
Întărirea cooperării cu
instituțiile publice în
domeniul supravegherii pieţei

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Aplicarea efectivă a legislației
în domeniul protecției
consumatorilor prin
desfășurarea de acțiuni de
control pentru asigurarea
cerințelor de securitate şi/sau
conformitate a produselor şi
serviciilor în conformitate cu
Programul Tematic al
Autorităţii Naționale pentru
Protecția Consumatorilor
pentru anul 2015

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific
Cooperarea cu autoritățile competente în domeniul
supravegherii pieței, în principal cu: D.S.V.S.A. Gorj; D.S.P. Gorj; I.S.J. Gorj; I.P.J. Gorj; I.J.J. Gorj
Acţiuni de control privind modul de derulare a
Programului Guvernamental lapte-corn 2014-2015

Indicatori de
performanţă
Nr. acţiuni

Sursa de
finanţare
-

Termen de
realizare
Permanent

Entitatea
responsabilă
C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Pe perioada
anului școlar
2014-2015
Permanent

Acţiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale pentru protecția consumatorilor la
patinoare
Acțiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale privind atestarea
produselor
tradiționale
Acțiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale în cadrul vânzărilor produselor de
panificație
Acțiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale pentru protecția consumatorilor în
cadrul vânzărilor de soldare
Acțiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale la indicarea preţurilor produselor
alimentare
Acțiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale pentru protecția consumatorilor la
comercializarea, calitatea şi etichetarea orezului
Acțiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale la prestarea serviciilor de optică
medicală
Acțiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale la comercializare dispozitivelor
medicale
Acțiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale la comercializarea florilor
Acțiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale la comercializarea băuturilor spirtoase
Acțiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale la comercializarea şi calitatea berii
Acțiuni de control privind modul de respectare a
prevederilor legale la comercializarea produselor second
hand

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Permanent

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

C.J.P.C. Gorj
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15.

16.

Acțiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare,
prezentare publicitate şi comercializare a peștelui şi
conservelor de peşte
Acţiuni de control privind verificarea respectării
prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare,
prezentare publicitate şi comercializare a produselor
alimentare
specifice
sărbătorilor
pascale
(carne
preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată şi produse
din cacao, tablete şi figurine pe bază de cacao şi grăsimi
vegetale, produse de patiserie (cozonac, pască, chec,
fursecuri, etc.), vin.

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj

Nr. controale

-

Trim. I 2015

C.J.P.C. Gorj
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CAPITOLUL 15 – MINORITĂŢI
Nr.
crt.

Obiectiv
specific

Acţiuni necesare pentru realizarea obiectivului
specific

Indicatori de
performanţă

Sursa de
finanţare

Termen de
realizare

Entitatea
responsabilă

Direcţie de acţiune: Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local
1.

Reorganizarea Grupului de lucru mixt pentru romi (GLM)
înfiinţat la nivel judeţean prin ordin al prefectului

Ordin de reorganizare

-

Trimestrul
I 2015

2.

Organizarea şedinţelor Grupului Local Mixt pentru romi în
judeţul Gorj

Nr. şedinţe

-

Semestrial

Organizarea de acţiuni de îndrumare
cunoaşterii normelor legale specifice

Nr. acţiunilor de îndrumare
organizate
pentru
cunoaşterea
normelor
legale specifice
Nr. analize efectuate

-

Semestrial

-

Când este
cazul

Nr. informări transmise
MAI, inclusiv cu privire la
problemele identificate ori
la aspectele care pot fi
îmbunătăţite

-

Semestrial

3.

4.

Creşterea gradului de
monitorizare a problematicii
specifice minorităţilor
naţionale la nivelul judeţului
Gorj

5.

în

vederea

Elaborarea de analize specifice problematicii comunităţilor
de romi din judeţul Gorj
Realizarea şi transmiterea de informări către MAI, inclusiv
cu privire la problemele identificate ori la aspectele care
pot fi îmbunătăţite

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

Direcţie de acţiune: Eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la
servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie civică, prevenirea infracţionalităţii)
6.

7.

Creşterea gradului de
incluziune socială a
cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome

Elaborarea Planului de măsuri pentru incluziunea socială
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, elaborat
la nivel județean
Monitorizarea Planului de măsuri pentru incluziunea
socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome,
elaborat la nivel județean

Plan elaborat

-

Trimestrul
I 2015

Nr. rapoarte de
monitorizare

-

Semestrial

Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj
Instituţia
Prefectului –
Judeţul Gorj

PREFECT,
ALIN-VASILE VĂCARU
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