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POLITICA FISCAL – BUGETARĂ
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE SĂLAJ
Nr.
crt.

Obiectivul general

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)

Rezultate
obținute
(cuantificabil)

Termen
de
finalizare

Grad de
realizare
(%)

Trim. IV
2016

144

Trim. IV
2016

154

Trim. IV
2016

122

Probleme
întâmpinate

Activitatea de inspectie Fiscala
1

2

3

Colectarea
și
gestionarea eficace și
eficientă a impozitelor,
taxelor,
contribuțiilor
sociale și a altor sume
datorate
bugetului
general consolidat, la
nivel teritorial, pentru
asigurarea resurselor
necesare
finanțării
cheltuielilor publice.

-

Combaterea fermă a
evaziunii fiscale

-

Imbunatatirea calitatii actelor de
inspectie
fiscala
reflectata
in
cuantumului
sumelor
atrase
suplimentar, stabilite urmare a
controalelor
efectuate
(debite,
accesorii, amenzi si confiscari).

-

Intensificarea actiunilor de inspectie
fiscal.

-

Imbunatatirea procedurilor de control
privind solutionarea cererilor de
rambursare
a
soldului
sumei
negative la TVA.

-

Sume
suplimentare
realizate: 69.262.868
lei

-

Nr.
de
inspectii
realizate: 553

-

Nr. deconturi negative
cu
optiune
de
rambursare depuse de
contribuabili: 78
Nr. deconturi negative
cu
optiune
de
rambursare
solutionate : 83
TVA
respins:
2.739.004 lei
TVA
stabilit
suplimentar: 3.531 lei

-

-

Activitatea de colectare
4

-

Îmbunătățirea
conformării voluntare

-

Cresterea gradului de conformare
voluntara la plata obligatiilor fiscale

-

-

Sume
incasate
in
termen,
aferente
sumelor declarate
426,19 mil.lei
Sume declarate
526,85 mil lei
Gradul de conformare
voluntara
la
plata
obligatiilor
fiscale
realizat: 80,89%

Trim. IV
2016

101

3

5

-

Indeplinirea gradului de realizare a
programului de incasari venituri
bugetare

-

6

-

Cresterea
colectării

eficientei

-

Eficientizarea
activitatii
de
incasare/stingere a arieratelor din
executare silita

-

Cuantumul incasarilor
veniturilor
bugetare
realizate:
595,03 mil lei

Trim. IV
2016

108

Grad
de
incasare/stingere
a
arieratelor
din
executare
silita
realizat: 84,46%

TriM. IV
2016

121

Termen
de
finalizare
2016

Grad de
realizare
(%)
111

2016

414

BIROUL VAMAL DE INTERIOR SĂLAJ
Nr.
crt.
1

2

Obiectivul general

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)

Monitorizarea si
supravegherea vamala
a operatorilor
economici din raza de
competenta

-

Monitorizarea si
supravegherea vamala
a operatorilor
economici din raza de
competenta

-

Cresterea gradului de
colectare a veniturilor
datorate bugetului de
stat

-

Atragerea si incasarea
de sume suplimentare
datorate bugetul de
stat

-

Imbunatatirea activitatii de
colectare , urmarire si încasare a
veniturilor bugetului general
consolidat.

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Plan: 5.220.000

-

Realizat: 5.816.898

Intensificarea controalelor ulterioare
pentru importurile de marfuri cu risc
ridicat privind incadrarea tarifara si
declararea valoarii in vama

-

Sume suplimentare
propuse :12.000

-

Sume suplimentare
stabilite: 49692

Probleme
întâmpinate

4

SĂNATATE
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SĂLAJ
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectivul general

Reducerea morbiditatii
si mortalitatii prin boli
transmisibilea
impactului lor la nivel
de individ si societate

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)
-

-

-

Intarirea
capacitatii
sistemului national de
supraveghere a bolilor
transmisibile prioritare,
de alertare rapida si
raspuns coordonat

-

-

Protejarea
sănătăţii
populaţiei
împotriva
principalelor boli care
pot fi prevenite prin
vaccinare

-

Reducerea morbidității
şi mortalităţii prin TB şi
menţinerea unor rate
adecvate de depistare
şi de succes terapeutic

-

Supravegherea bolilor transmisibile
şi gestionarea alertelor naţionale şi
internaţionale la nivel local
prin depistarea precoce şi asigurarea
diagnosticului etiologic al bolilor
transmisibile
în
vederea
implementării măsurilor de limitare a
răspândirii acestora

-

Asigurarea performantei adecvate a
programului naţional de vaccinare
(anchete de acoperire vaccinala)

-

Asigurarea condiţiilor de tratament şi
asigurarea accesului universal la
tratament anti TB

-

-

-

-

-

-

4

-

Supravegherea epidemiologica
controlul focarelor deTBC

si

-

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Rapoarte privind bolile
transmisibile prioritare:
Lunare = 3
Trimestriale = 1
Anual : 1
Nr.
focare
depistate=11
Nr.
interventii
in
focar=11
acoperire vaccinala =
85,72
RAPI = 0

Termen
de
finalizare
Trim IV
2016

Grad de
realizare
(%)
100

Probleme
întâmpinate

Trim IV
2016

100

Discontinuitati in
asigurarea
vaccinurilor,
Refuzul de
vaccinare la
categoriile de
persoane
defavorizate
(populatie roma,
secte religioase)

Trimestrial:
Incidenta TB (rata
cazuri noi la 100.000
loc.)= 38,44
Prevalenta TB (cazuri
noi si recidive la
100.000 =36,42
(valori
sub
media
nationala)
Incidenta nationala la
100000 loc.=71,50
(2015)
Prevalenta nationala la
100000 loc. =116,40
(2015)
Trimestrial:
Nr
persoane
examinate/
nr.persoane
simptomatice
= 2859 / 2068
Nr persoane tratate/

Trim IV
2016

100

Trim IV
2016

100

5

-

5

-

6

-

7

Îmbunătăţirea stării de
sănătate si nutriţie a
mamei şi copilului

8

9

10

Diminuarea ritmului de
creştere a morbidităţii şi
mortalităţii prin boli
netransmisibile
şi
reducerea poverii lor in
populaţie prin programe
naţionale, regionale şi
locale de sănătate cu
caracter preventiv

Reducerea incidenţei
bolilor
transmisibile
prioritare – HIV/SIDA
şi asigurarea accesului
pacienţilor
la
tratamente antivirale

Nr. Persoane infectate
143 / 90 (90 cazuri noi
+53 cazuri readmisi in
tratament)

-

Întărirea prevenţiei primare a HIV si
ITS prin ţintirea indivizilor sau a
grupurilor la risc

-

Nr.
persoane
la
categorii
de
risc
/nr.persoane
investigate = 2133
/2151

Trim IV
2016

100

-

Asigurarea accesului la serviciile de
prevenţie secundară, monitorizare
clinicobiologică,
tratament
şi
programele nutriţionale, cf. ghiduri
naţionale

-

Trim IV
2016

100

-

Nr, bolnavi HIV/ SIDA
existenti /nr. bolnavi
beneficiari
de
trat
ARV(conform
ghidurilor)
= 17/17

-

Profilaxia distrofiei la
copii
cu
varsta
cuprinsa intre 0-12 luni
care u beneficiaza de
lapte
matern
prin
administrare de lapte
praf

-

Nr interventii: 1

-

Nr interventii: 1

Trim IV
2016

100

-

Profilaxia sindromului
de izoimunizare RH

-

Nr interventii: 1

-

Nr interventii: 1

Trim IV
2016

100

-

Creşterea eficacităţii şi
rolului promovării
sănătății in reducerea
poverii bolii in
populaţie in domeniile
prioritare

-

Creşterea gradului de informare,
conştientizare şi responsabilizare a
populatiei

-

Numar campanii de
informare, educare,
comunicare: 26

Trim IV
2016

-

Numar campanii de informare,
educare, comunicare: 20
Numar actiuni specifice: 100

-

Numar actiuni
specifice: 133

Derularea programului naţional de
screening pentru cancer de col uterin
Trimestrial 3 indicatori:
1. Gradul de acoperirea al populatiei
feminine cu screening pentru cancer
de col uterin (%)
2. Rata formelor pre-canceroase (nr.
cazuri depistate la 1000 femei in
screening)
3. Incidenta cancer de col

-

Trimestrial 3 indicatori:
1.
Gradul
de
acoperirea
al
populatiei feminine cu
screening
pentru
cancer de col uterin
12.972
persoane
investigate
de
la
inceputul pogramului
2. Rata formelor precanceroase (nr. cazuri

-

Reducerea poverii
cancerului in
populaţie prin
depistarea in faze
incipiente de boală şi
reducerea pe
termen mediu-lung
a mortalităţii
specifice prin
intervenţii de
screening organizat

-

-

-

-

Trim IV
2016

100

100

6

-

depistate la 100000
femei in screening)
23,87
3. Incidenta cancer de
col uterin (rata la
100.000 femei ) =
31.16
Actiuni tematice = 8

-

Actiuni de control cuprise in planul
National
si planul judetean de
control
Actiuni de control= 37
Organizarea retelei de asistenta
comunitara si extinderea reţelei de
servicii comunitare
Trimestrial: 2 indicatori
Nr. asistenti medicali comunitari
existenti/ nr asistenti medicali
comunitari instruiti

-

Nr. mediatori sanitari existenti/ nr.
mediatori sanitari instruiti

-

Evaluarea nevoii de servicii medicale
pe tipuri de asistenta medicala

-

11

-

-

Protejarea
sănătăţii
populatiei
impotriva
riscurilor
legate de mediu

12

13

14

15

16

Asigurarea unui acces
echitabil
a
tuturor
cetăţenilor, în special a
grupurilor vulnerabile,
la servicii de sănătate
de calitate şi costeficace

-

-

Dezvoltarea
serviciilor de
asistenţă comunitară,
integrate şi
comprehensive,
destinate în
principal populaţiei
din mediul rural şi
grupurilor
vulnerabile,
inclusiv Roma
Coordonarea
şi
monitorizarea modului
de
asigurare
a
asistenţei
medicale curative şi
profilactice din unităţile
sanitare

-

Prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc determinanţi din
mediul de viaţă şi muncă;

-

Actiuni tematice = 8

-

Protejarea sănătăţii publice prin
prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc alimentari şi de
nutriţie

-

Actiuni tematice = 8

-

-

-

100

Actiuni tematice = 8

Trim IV
2016

100

-

Actiuni de control=38

Trim IV
2016

100

-

Trimestrial: 2 indicatori
Nr. asistenti medicali
comunitari existenti/ nr
asistenti
medicali
comunitari instruiti =
27/27

Trim IV
2016

100

-

Nr. mediatori sanitari
existenti/ nr. mediatori
sanitari instruiti = 6/6

Nr. actiuni de evaluare
=5

Trim IV
2016

100

-

Nr. actiuni de evaluare 5 / trimestru

-

Controlul activităţii de asistenţă
medicală in vedrea asigurarii calităţii
serviciilor medicale
Actiuni de control = 22

-

Actiuni de control = 22

Trim IV
2016

100

Conducerea evidenţelor statistice pe
probleme de sănătate
Rapoarte trimestriale =4
Raport anual =1

-

Rapoarte trimestriale =
4

Trim IV
2016

100

-

Raport anual =1

17

Trim IV
2016

-
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CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr.
crt.
1

Obiectivul general

Garantarea pentru
populaţia asigurată a
unui pachet de servicii
medicale de calitate,
prin încheierea de
contracte cu furnizorii
de servicii medicale,
protejarea asiguraţilor
faţă de costurile
serviciilor medicale în
caz de boală sau
accident, asigurarea
protecţiei asiguraţilor în
mod universal, echitabil
şi nediscriminatoriu în
condiţiile utilizării
eficiente a Fondului
national unic de
asigurări sociale de
sănătate

-

Înregistrarea si
actualizarea datele
referitoare la asiguraţi
şi comunicarea cu
CNAS

-

Mentinerea Registrului unic de
evidenta a asiguratilor in stare
functionala

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Mentinerea Registrului
unic de evidenta a
asiguratilor in stare
functionala

Termen
de
finalizare
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV

Grad de
realizare
(%)
100

Probleme
întâmpinate
-

-

-

4

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)

Utilizarea rațională și
eficientă a FNUASS,
întărirea
disciplinei
financiare
și
contractuale.

-

Realizare deschideri, plati,
angajamente, in limita prevederilor
bugetare

-

-

Incheierea de contracte cu furnizorii
de servicii medicale, pentru
asigurarea unei palete largi de
servicii medicale de calitate

-

-

Actiuni tematice de control pe
domenii de activitate

-

Realizare deschideri,
plati, angajamente, in
limita
prevederilor
bugetare
Incheierea
de
contracte cu furnizorii
de servicii medicale,
pentru asigurarea unei
palete largi de servicii
medicale de calitate

Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim IV
Trim.II

100

Actiuni tematice de
control pe domenii de
activitate

Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim. IV

>100

100

-

Monitoriz.
deficitara la
nivelul
ANAF a
persoanelor
fara
venituri,
obligate să
se asigure;
Raportare
ANAF cu
intarziere;
Deficiente
in respect.
Protocoalelor CNAS
- institutii
abilitate, pt.
inregistrare
a pers.asig.

Trim.II 2016
s-a bazat
pe acte
aditionale la
contractele
incheiate.
Incepand cu
01.07. 2016
contractele
s-au desf.
sub
auspiciile
noilor
reglementari

8

5

-

Asigurarea unui acces
echitabil al tuturor
cetățenilor și în mod
special a grupurilor
vulnerabile la servicii
de calitate și costeficace.

-

-

6

Cresterea gradului de acces al
asiguratilor la servicii prin asistenta
medicala ambulatorie si spitalizare
de zi concomitent cu cresterea
eficientei in asistenta medicala
primara si in ambulatoriul de
specialitate si reducerea spitalizarii
in regim continuu

Monitorizarea
furnizorilor
in
acordarea serviciilor doar in baza
cardului national de asigurari de
sanatate.

-

-

Cresterea gradului de
acces al asiguratilor la
servicii prin asistenta
medicala ambulatorie
si spitalizare de zi
concomitent
cu
cresterea eficientei in
asistenta
medicala
primara
si
in
ambulatoriul
de
specialitate
si
reducerea spitalizarii
in regim continuu

Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim IV

Monitorizarea
furnizorilor
in
acordarea
serviciilor
doar in baza cardului
national de asigurari
de sanatate.

Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim IV

100

-

-

100

-

-

7

8

-

Aplicarea politicilor UE
cu privire la eliberarea
și
gestionarea
formularelor europene
și
a
cardurilor
europene de asigurări
sociale de sănătate.

-

Monitorizarea serviciilor acordate
cetatenilor din statele membre UE pe
baza Cardului European de Sanatate
si a formularelor europene

-

Monitorizarea
serviciilor
acordate
cetatenilor din statele
membre UE pe baza
Cardului European de
Sanatate
si
a
formularelor europene

Trim. IV

100

-

Acoperirea cu servicii medicale a
persoanelor cu risc si vulnerabile
Ocuparea posturilor vacante in
cadrul asistentei medicale primare
din mediu rural
Campanii de informare a asiguratilor
privind mentinerea starii de sanatate
si a drepturilor si obligatiilor
Aplicarea de chestionare de
evaluare a satisfactiei

-

Acoperirea cu servicii
medicale a
persoanelor cu risc si
vulnerabile
Ocuparea posturilor
vacante in cadrul
asistentei medicale
primare din mediu
rural
Campanii de informare
a asiguratilor privind
mentinerea starii de

Trim. I
Trim. II
Trim. III
Trim IV

100

-

-

-

-

5 comune
fara medic
de familie
Exista
probleme
de acces si
adresabilitat
e la nivelul
Spit.Orasen
esc-Simleu
Silvaniei
Deficit de
medici
specialisti,
in special in
mediu rural
Obligativitatea utilizarii
cardului la
primirea
unui
serviciu;
Sincope in
funtionalitatea
platformei
informatice
PIAS la
parametrii
proiectati

Functie si
de legislatia
adoptată –
nomenclator de
medicamete ,
molecule
inovative
introduse in
terapie,
programe

9

-

9

-

Creșterea gradului de
responsabilitate atât a
CAS
cât
și
a
furnizorilor aflați în
contract.

-

Imbunatatirea calitatii serviciilor
Diversitatea serviciilor acordate
Reducerea timpului de asteptare in
obtinerea serviciilor medicale

-

sanatate si a
drepturilor si
obligatiilor
Aplicarea
de
chestionare
de
evaluare a satisfactiei

Imbunatatirea calitatii
serviciilor
Diversitatea serviciilor
acordate
Reducerea timpului de
asteptare in obtinerea
serviciilor medicale

-

Trim IV

100

-

noi de
sanatate,
resurse
financiare
Sincope si
disfunctiona
- litati in
aprovizionarea
farmaciilor
cu anumite
medicamen
-te, déficit.
pe piata
romaneasca
A crescut
severitatea
sanctiunilor
aplicate in
caz de
nerespectare a
clauzelor
contractuale
Nu exista
posibilitatea
asigurarii
asistentei
ambulatorii
de
specialitate
uniform la
nivelul
judetului

10

PIAȚA MUNCII
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SĂLAJ
Nr.
crt.
1

Obiectivul general
Stimularea
ocupării
forţei de muncă şi
creşterea gradului de
ocupare a forţei de
muncă.

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)
-

Prevenirea şomajului

2

-

Organizarea Bursei
Locurilor de Muncă

-

Organizarea Bursei Locurilor
Muncă pentru Absolvenţi

Generale

a

-

de

-

3

-

Stimularea încadrării
tinerilor absolvenţi ai
instituţiilor
de
învăţământ în cadrul
unui proces coerent de
tranziţie de la sistemul
educaţional la piaţa
muncii;

-

Încadrarea în muncă a elevilor şi
studenţilor care doresc să lucreze pe
perioada vacanţei.

-

4

-

Stimularea participării
persoanelor aflate în
căutarea unui loc de
muncă la serviciile de
formare profesională şi
de
evaluare
a
competenţelor
dobândite pe alte căi
decât cele formale

-

Cuprinderea la programele de
formare profesională a şomerilor din
rândul femeilor

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Au
participat
450
persoane aflate în
căutarea unui loc de
muncă şi au fost
încadrate în muncă 76
persoane, ceea ce
înseamnă 17% din
numărul celor prezenţi
Au
participat
270
persoane aflate în
căutarea unui loc de
muncă şi au fost
încadrate în muncă 64
persoane, ceea ce
înseamnă 24% din
numărul celor prezenţi
Au fost încadraţi în
muncă pe perioada
vacanţei 94 de elevi şi
studenţi.

Termen
de
finalizare
Trim.II
2016

Grad de
realizare
(%)
100

Trim.III
2016

100

Trim.III
2016

100

Din totalul de 145
cursanţi, 106 sunt
femei (73%)

Trim. IV
2016

100

Probleme
întâmpinate

11

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEȚULUI SĂLAJ
Nr.
crt.

Obiectivul general

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)

Rezultate
obținute
(cuantificabil)

Termen
de
finalizare

Grad de
realizare
(%)

Trim. I - IV

100

Trim. I - IV

100

Trim. I - IV

100

Trim. I - IV

100

Probleme
întâmpinate

Cap. A. Relatii de munca
1

2

3

4

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

Controlează aplicarea
reglementărilor legale,
generale şi speciale,
cu
privire
la
încheierea,
executarea,
modificarea,
suspendarea
şi
încetarea contractelor
individuale de muncă

-

Controlează aplicarea
măsurilor
de
respectare a egalităţii
de
şanse
şi
de
tratament între femei
şi bărbaţi
Asigură
la
nivel
naţional
evidenţa
muncii prestate în
baza
contractelor
individuale de muncă,
prin registrul general
de
evidenţă
al
salariaţilor, precum şi
evidenţa zilierilor şi a
beneficiarilor
prestaţiilor acestora
Controlează aplicarea
reglementărilor legale,
generale şi speciale,
cu
privire
la
încheierea,
executarea,
modificarea,
suspendarea
şi
încetarea contractelor
individuale de muncă

-

-

-

Verificarea
modului
in
care
angajatorii
respecta
prevederile
Codului Muncii - Legea 53/2003
modificata si completata,

-

Verificarea
modului
in
care
angajatorii respecta prevederile Legii
202/2002 privind egalitatea de sanse
si de tratament între femei si barbati,
republicata

-

Verificarea
modului
în
care
angajatorii respecta prevederile Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activitati cu caracter ocazional
desfasurate de zilieri si a normelor
de aplicarea acestora cu modificarile
si completarile ulterioare

Verificarea
modului
in
care
angajatorii respecta prevederile H.G
500/2011 privind registrul general de
evidenta a salariatilor, cu modificarile
si completatarile ulterioare

-

-

-

Controale de fond
efectuate: Trim. I= 234
Trim. II= 203
Trim.III= 223
Trim. IV= 229

Controale
tematice
efectuate :
Trim. I= 104
Trim. II= 60
Trim.III= 91
Trim. IV= 134
Controale
tematice
efectuate :
Trim. I= 4
Trim. II= 6
Trim.III= 10
Trim. IV= 12

Controale
tematice
efectuate :
Trim. I= 231
Trim. II= 192
Trim.III= 210
Trim. IV=223

12

5

6

7

8

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniile relaţiilor de
muncă

-

-

Controlează aplicarea
reglementărilor legale,
generale şi speciale,
cu
privire
la
încheierea,
executarea,
modificarea,
suspendarea
şi
încetarea contractelor
individuale de muncă;

-

Asigură înregistrarea
contractelor colective
de muncă la nivel de
unităţi
şi
verifică
prevederile acestora,
potrivit
procedurii
aprobate
de
inspectorul general de
stat,
şi
conciliază
conflictele de muncă
declanşate la nivelul
unităţilor

-

Controlează aplicarea
reglementărilor legale,
generale şi speciale,
cu
privire
la
încheierea,
executarea,
modificarea,
suspendarea
şi
încetarea contractelor
individuale de muncă;

-

Controlează aplicarea
reglementărilor legale,
generale şi speciale,
cu
privire
la
încheierea,
executarea,
modificarea,
suspendarea
şi
încetarea contractelor
individuale de muncă

-

Verificarea modului de respectare de
catre angajatori a prevederilor art. 78
alin. 2 si 3 din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap ,
republicata

-

Verificarea
modului
în
care
angajatorii
respecta
prevederile
art.129 alin.(1) si 92) din Legea nr.
62/2011 a dialogului social .

-

Verificarea
modului
în
care
angajatorii respecta prevederile O.G.
nr.25/2014 privind încadrarea în
muncasi detasarea strainilor pe
teritoriul
României
si
pentru
modificarea si completarea unor acte
normative privind regimul strainilor în
România

-

Verificarea
modului
în
care
angajatorii respecta prevederile Legii
nr. 344/2006 si a H.G. 104/2007
privind detasarea salariatilor în
cadrul
prestarii
de
servicii
transnationale .

-

-

-

-

-

Controale
tematice
efectuate la angajatorii
cu peste 50 salariati :
Trim. I= 21
Trim. II= 6
Trim.III= 10
Trim. IV= 6

Controale
tematice
efectuate la societati
cu peste 21 salariati :
Trim. I= 41
Trim. II= 26
Trim.III= 18
Trim. IV= 13

Controale
efectuate :
Trim. I= 2
Trim. II= 11
Trim.III= 2
Trim. IV= 2

Trim. I - IV

100

Trim. I - IV

100

Trim. I - IV

100

Trim. I - IV

100

tematice

Controale
tematice
efectuate : Trim. I= 2
Trim. II= 4
Trim.III= 4
Trim. IV= 2

13

Cap. B Securitate si sanatate în munca
Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei

-

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei

-

3

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei

-

4

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei

-

1

2

Controlează,
coordonează
şi
îndrumă metodologic
aplicarea prevederilor
referitoare
la
securitatea
şi
sănătatea în muncă,
ce decurg din legislaţia
naţională, europeană
şi
din
convenţiile
Organizaţiei
Internaţionale a Muncii

-

Controlează,
coordonează
şi
îndrumă metodologic
aplicarea prevederilor
referitoare
la
securitatea
şi
sănătatea în muncă
Controlează,
coordonează
şi
îndrumă metodologic
aplicarea prevederilor
referitoare
la
securitatea
şi
sănătatea în muncă

-

Colaborează
cu
autorităţile competente
naţionale şi din cadrul
Uniunii Europene în
toate problemele de
supraveghere a pieţei,
inclusiv în ceea ce
priveşte
notificarea
clauzei de salvgardare
în cazul produselor
neconforme

Actiune de monitorizare privind
implementarea legislatiei nationale
care transpune legislatia comunitara
din domeniul securitatii si sanatatii in
munca

-

Controale efectuate :
Trim. I= 102
Trim. II= 124
Trim.III= 152
Trim. IV= 125

Modalitati de abordare a obligatiilor
legale
privind
informarea,
consultarea si instruirea lucratorilor
(responsabilităţi, control, beneficii).

-

Controale efectuate :
Trim. I= 68
Trim. II= 46
Trim.III= 49
Trim. IV= 40

-

Actiune de verificare a modului in
care sunt respectate cerintele
minime
pentru
imbunatatirea
securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui
potential risc datorat atmosferelor
exlozive in exploatarile miniere,
silozurile de cereale, fabrici de
nutreturi combinate, de fabricare a
bauturilor alcoolice, a mobilei si
unitatile
de
distributie
a
combustibililor si a produselor
derivate.

-

-

Campanie
naţională
de
supravegherea pieţei produselor
industriale
din
domeniul
de
competenţă al Inspecţiei Muncii,
conform programului sectorial pentru
anul 2016, coordonat de către
Comisia Europeană

-

Trim. I-IV

100

Trim. I-IV

100

Controale efectuate :
Trim. I= 11
Trim. II= 6
Trim.III= 5
Trim. IV= 5

Trim. I-IV

100

Controale efectuate :
Trim. I= 8
Trim. II= 6

Trim. I - IV

100

14

5

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei

-

Controlează,
coordonează
şi
îndrumă metodologic
aplicarea prevederilor
referitoare
la
securitatea
şi
sănătatea în muncă a
lucratorilor expusi la
agenti chimici

-

Acţiune privind verificarea respectării
prevederilor legale referitoare la
expunerea lucrătorilor la agenţi
chimici la locul de muncă, ţinând
cont de modificările legislative în
domeniu

-

Controale efectuate :
Trim. II= 5
Trim. IV= 7

6

Controlul
aplicării
prevederilor
legale,
generale şi speciale, în
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi
supravegherii pieţei

-

Controlează,
coordonează
şi
îndrumă metodologic
aplicarea prevederilor
referitoare
la
securitatea
şi
sănătatea în muncă

-

Acţiune de monitorizare privind
riscurile existente la locurile de
muncă din
microintreprinderi (1-9
lucrători)

-

Controale efectuate :
Trim. I= 42
Trim. II= 38
Trim.III= 37
Trim. IV= 44
Controale efectuate :

7

-

Acţiune de verificare a respectarii
prev. legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă la desfasurarea
ativitatilor cu articole pirotehnice

Trim. II -IV

100

Trim. I - IV

100

Trim. IV

100

Termen
de
finalizare
Trimestrial:
31.12.2016

Grad de
realizare
(%)
100

Trim. IV= 4

PROTECȚIE SOCIALĂ
AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLĂȚI ȘI INSPECȚII SOCIALE
Nr.
crt.
1

Obiectivul general
Administrarea
şi
gestionarea
într-un
sistem unitar de plată a
beneficiilor de asistenţă
socială şi a altor
programe
privind
servicii
sociale
susţinute de la bugetul
de stat, prin bugetul
Ministerului
Muncii,
Familiei,
Protecţiei
Sociale și Persoanelor
Vârstnice, realizarea de
activităţi de evaluare şi
monitorizare
a
serviciilor
sociale,

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)
-

Organizarea
şi
asigurarea serviciilor
de stabilire, evidenţă şi
plată a beneficiilor de
asistenţă socială și
facilitarea
accesului
persoanelor
îndreptăţite,
potrivit
legii, la beneficiile de
asistenţă socială.

-

Realizarea activităților de verificare
și punere în plată a documentelor
privind drepturile de beneficii sociale,
precum și asigurarea de îndrumare
metodologică în aplicarea actelor
normative care vizează domeniul
asistenței
sociale,
respectiv
acordarea beneficiilor sociale, la
nivelul
unităților
administrativ
teritoriale.

-

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Reanalizarea
și
recalcularea
drepturilor de beneficii
sociale pentru 2415
beneficiari după cum
urmează :
2055 ajutoare sociale
153 alocații pentru
susținerea familiei
207 ajutoare pentru
încălzirea locuinței
Pe
parcursul
trimestrului III 2016 au
intervenit
schimbări
legislative
privind
indemnizația
pentru

Probleme
întâmpinate

15

precum şi controlul
măsurilor de asistenţă
socială
privind
prevenirea,
limitarea
sau
înlăturarea
efectelor temporare ori
permanente ale unor
situaţii care pot genera
marginalizarea
sau
excluziunea socială a
persoanei,
familiei,
grupurilor
ori
comunităţilor, realizate
de
autorităţile
administraţiei
publice
centrale şi locale şi de
alte persoane fizice şi
juridice.

-

-

2

3

-

-

Administrarea
fondurilor alocate de la
bugetul de stat pentru
plata beneficiilor de
asistenţă
socială,
precum şi a celor
destinate programelor
de servicii sociale,
conform
legii
și
monitorizarea modului
de acordare a sumelor
pentru
plata
beneficiilor
de
asistenţă socială şi
pentru programele de
servicii sociale.
Prevenirea
erorii,
fraudei şi corupţiei în
sistemul de acordare a
beneficiilor
de
asistenţă socială şi a
serviciilor sociale.

-

-

Monitorizarea și verificarea modului
de implementare a obiectivelor de
investiții pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului
muncii, familiei și protecției sociale
nr. 2765/2012 privind aprobarea
Metodologiei de înregistrare și
evaluare a solicitărilor de finanțare a
unor cheltuieli de investiții și reparații
capital pentru centrele de zi și
rezidențiale din bugetul Ministerului
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice.

-

Recuperarea sumelor încasate în
mod necuvenit cu titlu de beneficii de
asistenţă socială.

-

-

-

creșterea
copilului,
determinând
o
creștere în primul rând
al sumelor achitate ca
indemnizației
pentru
creșterea copilului și a
stimulentului
de
inserție. Astfel, dacă în
luna iulie 2016 a fost
plătită
suma
de
1.469.855.lei, în luna
decembrie 2016 a fost
pătită
suma
de
2.414.318 lei.
483
beneficiari
la
finele
anului 2016,
față de 323 la finele
trimestrului II, în cazul
stimulentului
de
inserție.
Indemnizația lunară de
acomodare, acordată
părinților
adoptatori,
pentru perioada unui
an calendaristic, în
cuantum de 1700 lei .
A
fost
demarată
procedura de achiziție
lucrări de reabilitare,
construcție (investiții),
de către beneficiarul
finanțării,
DGASPC
Sălaj.
În trimestrul IV 2016, a
fost depusă o primă
solicitare de plată din
partea beneficiarului în
sumă de 64.072, 10 lei
pentru
lucrări
efectuate la Casa
deTip Familial nr. 1
Cehu Silvaniei.
Debite noi : 85.421 lei
Debite recuperate :
264.336 lei
Sold la 31.12.2016 :
155.704 lei

Trimestrial:
31.12.2016

100

Trimestrial:
31.12.2016

100
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4

5

-

-

Îndrumarea
autorităţilor
administraţiei publice
centrale şi locale, a
persoanelor fizice şi
juridice, publice sau
private, cu atribuţii în
domeniul
asistenţei
sociale, în vederea
derulării
în
bune
condiţii a activităţii, a
perfecţionării activităţii
acestora şi prevenirii
faptelor de încălcare a
prevederilor legale.

-

Exercitarea controlului
aplicării
unitare şi
respectării
reglementărilor
în
domeniul
său
de
activitate, al modului
de
asigurare,
administrare
şi
gestionare
a
beneficiilor
de
asistenţă socială şi a
serviciilor sociale.

-

Implementarea noilor modificări ale
actelor normative care vizează
domeniul asistenţei sociale și care
decurg din legea asistenței sociale.

-

-

Controlul beneficiilor de asistenţă
socială *.

-

-

-

-

-

S-au organizat sesiuni
de
informare
si
consiliere
a
principalilor
actori
sociali
implicati:
primarii,
furnizori
acreditati de servicii
sociale, beneficiari de
prestatii
sociale
precum si beneficiari
ai servicciilor sociale.
S-au
organizat
2
sesiuni de informare si
consiliere la care au
fost
invitati
reprezentantii
legali
celor 61 de primarii
organizate la nivelul
judetului Salaj precum
si
personalul
de
specialitate.
În cadrul campaniei
Controlul
privind
stabilirea si acordarea
alocatiei
de
plasament-au
fost
verificate un numar de
6 entitati cu 42 de
dosare care prezentau
suspiciune. S-a emis o
decizie de debit pentru
recuperarea sumelor
acordate necuvenit in
valoare de 10.340 lei.
Au fost verificate un
numar de 198 dosare
de titulari de beneficiu
de
asistenta
sociala(61-VMG, 77ASF, 60-AI).
Au fost emise doua
decizii de debit, dupa
cum urmeaza:
pentru beneficiu ASFdebit in valoare de 450
lei
pentru beneficiu AIdebit in valoare de 30
lei.

Semestrial:
31.12.2016

100

Semestrial:
31.12.2016

100
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6

-

Evaluarea
şi
monitorizarea
serviciilor sociale pe
baza standardelor de
calitate şi de cost şi
colectarea de date
necesare indicatorilor
de incluziune socială.

-

Controlul serviciilor sociale*

-

-

-

-

7

-

Promovarea
unei
protecții sociale active
și
descurajarea
dependenței față de
ajutoarele
sociale,
încurajarea
responsabilității
individuale și sociale
prin autorizarea de
programe de formare
profesională.

-

Autorizarea furnizorilor de formare
profesională a adulților și și
monitorizarea activității desfășurate
de aceștia.

-

-

-

S-au inregistrat un
numar total de 86
solicitari
privind
planificarea misiunilor
de evaluare in teren.
Au fost evaluate in
teren
45
servicii
sociale,
rezultatele
finale ale verificarilor
intreprinse de echipele
de inspectori sociali,
evidentiind
urmatoarele situatii:
• pentru 38 servicii
sociale-acordare
Licenta de Functionare
•
pentru 7 servicii
sociale – retragere
Licenta de Functionare

Semestrial:
31.12.2016

100

Au fost autorizați un
număr de 12 furnizori
de
formare
profesională
pe
domenii:
alimentație
publică,
agricultură,
administratie si servicii
publice, hoteluri si
restaurante
etc
si
servicii
privind
protecția și securitatea
în muncă, precum și
resurse umane.
Au fost întocmite 42
de
rapoarte
de
evaluare a furnizorilor
de
formare
profesionala
Au fost întocmite 100
de
rapoarte
de
monitorizare și 50 de
programe de formare
monitorizate.

Trimestrial:
31.12.2016

100
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ASIGURĂRI SOCIALE
CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SĂLAJ
Nr.
crt.
1

Obiectivul general

Aplicarea legislației din
domeniul
sistemului
unitar de pensii publice,
din domeniul pensiilor
comunitare, precum și
din
domeniul
asigurărilor
pentru
accidente de muncă și
boli profesionale

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)
-

Creșterea veniturilor la
bugetul
asigurărilor
sociale de stat

-

Asigurarea sustenabilității financiare
a sistemului public de pensii pe baza
principiului contributivității prin acțiuni
de
promovare/mediatizare
a
beneficiilor asigurării facultative în
sistem și de identificare a anumitor
categorii de persoane care doresc să
se asigure în sistemul public de
pensii.

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
-

-

-

2

-

Realizarea
achizițiilor
publice
conform prevederilor legale în
vigoare, în condițiile economicității și
eficientizării
fondurilor
bugetare
alocate.

-

-

3

-

Optimizarea
cheltuielilor

-

Scăderea debitelor rezultate din
încasarea unor sume necuvenite în
urma prestațiilor acordate.

-

În anul 2016, s-au
făcut
acțiuni
de
popularizare
a
prevederilor
Legii
263/2010, cu privire la
posibilitatea asigurării
în sistemul public de
pensii, prin contract de
asigurare în vederea
integrării ca asigurat
sau
a
completării
venitului asigurat.
Astfel,
la
sfârșitul
anului
2016,
în
evidențele
Casei
Județene de Pensii
Sălaj, figurau 671
contracte active față
de
586
contracte
active
la
sfârșitul
anului 2015.
În anul 2016, au fost
încheiate
319
contracte noi de către
CJP Sălaj.
În cursul anului 2016,
achizițiile prin SEAP
au fost realizate în
procent
de 71,95%,
din totalul achizițiilor.
Acestea
au
fost
realizate
cu
respectarea legislației
în vigoare, a setului de
instrucțiuni
și
a
precizărilor transmise
de către CNPP.
La finalul anului 2016,
ponderea debitelor în
totalul cheltuielilor cu

Termen
de
finalizare

Grad de
realizare
(%)

Lunar

100

Probleme
întâmpinate

Cuantumul
ridicat
al
asigurării,
respectiv
247
lei/luna.

Trim.
I-IV

100

Trim.
I-IV

100

19

4

-

Creșterea numărului de beneficiari
care primesc prestații prin cont
bancar.

-

5

-

Reducerea
riscurilor
pentru accidente de
muncă
și
boli
profesionale

-

Acordarea
de
îndrumare
şi
comunicare cu agenţii economici în
domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă.

-

6

-

Actualizarea
sistemului informatic
(date,
aplicații,
comunicare)

-

Migrarea datelor generate prin
vechiul sistem Visual Fox Pro în noul
sistem Oracle, operațiune îndrumată
și asistată de către CNPP.

-

-

Crearea
și
administrarea
unui
sistem integrat de date

-

Reducerea numărului
de cereri soluționate
peste termenul legal

-

-

-

Reducerea
timpului
mediu de soluționare a
cererilor de acordare a
prestațiilor

Asigurarea unui număr
corespunzător de personal,
perfecționat în activitatea de stabiliri
prestații, precum și a dotării IT
necesare.

7

-

prestațiile
beneficiariilor a fost de
0,53%.
La sfârșitul anului
2016,
ponderea
beneficiarilor
care
primesc prestațiile prin
cont bancar, la nivelul
CJP Sălaj, a fost de
34%.
În cursul anului 2016,
s-au realizat un nr. de
138 de
tablouri de
prevenire privind riscul
de
accidente
de
muncă
și
s-au
organizat 4 sesiuni de
informare, cu privire la
reducerea riscului de
imbolnavire prof.
În cursul anului 2016,
toate
activitățiile,
Casei Județene de
pensii Sălaj, au fost
realizate prin noul
sistem integrat Oracle,
care
cuprinde
aplicațiile:
EPBAS,
MERCUR, SICA, SPA,
DOMINO.
În cursul anului 2016,
au fost soluționate
2374 cereri,
reprezentând înscrieri
noi la prestații (pensii,
indemnizații), din care
2226 cereri au fost
soluționate în termen
legal de soluționare,
reprezentând un
procent de 94%, din
totalul celor
soluționate.
Au fost soluționate
3009 cereri de
recalculare prestații
(pensii, indemnizații),
din care 2916 au fost

Trim.
I-IV

100

Trim.
I-IV

100

Lipsa de interes
a societatilor
comerciale în
apreîntâmpina
riscul de
accidente și
îmbolnăvire
profesională.

Trim.
I-IV

100

Neadaptarea în
totalitate,
a
aplicațiilor
informatice
la
întreaga
cazuistică
întâlnită
în
stabilirea și plata
prestațiilor,
datorită modif.
legislative

Trim.
I-IV

100

20

-

8

-

Gestionarea corectă și
eficientă a activității
privind
acordarea
biletelor de tratament

9

10

-

Creșterea
transparenței
instituționale

-

Gestionarea corectă și eficientǎ a
activitǎţii de acordare a biletelor de
tratament.

-

-

Preluarea în sistemul informatic, a
datelor din declarațiile nominale și de
asigurare.

-

-

Difuzarea de materiale informative
privind funcționarea sistemului public
de pensii prin intermediul Casei
Județene de Pensii Sălaj.

-

-

soluționate în termenul
legal de soluționare,
reprez. 97% din totalul
celor soluționate.
Astfel, au fost atinse
țintele minime propuse
de cel puțin 75%.
În cursul anului 2016,
au fost înregistrate un
număr de 4.394 de
cereri
pentru
acordarea biletelor de
tratament și au fost
repartizate
Casei
Județene de Pensii
Sălaj, de către CNPP,
un număr de 3.312
bilete. Dintre acestea
au fost valorificate un
număr de 3.214 bilete,
aferente celor 19 serii
de bilete,
În cursul anului 2016,
au fost preluate lunar
în sistemul informatic
datele din aproximativ
4.300
declarații
nominale
și
de
asigurare și au fost
eliberate
lunar
un
număr de aproximativ
700 adeverințe privind
stagiul de cotizare.
Pe parcursul anului
2016, prin intermediul
site-ului CJP Sălaj, a
afișierului
instituției,
precum
și
prin
intermediul
massmedia locală, au fost
difuzate
materiale
informative care au
reflectat acțiuni ale
CJP Sălaj, informații
utile pentru beneficiarii
aflați în evidențele
instituției precum și
noutăți
legislative
apărute în sistemul
public de pensii.

Trim.
I-IV

100

Lipsa cererilor
pentru anumite
stațiuni balneare
dintre cele
repartizate.

Lunar

100

Trim.
I-IV

100
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11

-

O
comunicare
eficientă cu beneficiarii
sistemului public de
pensii

-

Desfășurarea unor activități de relații
cu publicul și audiențe în județ,
având ca scop degrevarea activității
cu publicul la nivelul instituției și o
comunicare cât mai eficientă cu
beneficiarii.

-

12

-

Îmbunătățirea imaginii
Casei Județene de
Pensii Sălaj și a CNPP
în mass-media locală
și centrală.

-

Creșterea numărului de
pozitive în mass-media.

-

apariții

-

Pentru a veni în
sprijinul pensionarilor
și
asiguraților
din
sistemul public de
pensii, CJP Sălaj a
realizat în fiecare lună
câte 3 acțiuni în
orașele din județul
Sălaj (Șimleu Silvaniei,
Jibou
și
Cehu
Silvaniei) prin care a
desfășurat activități de
relații cu publicul și
audiențe.
Îmbunătățirea
sistemului
de
comunicare
cu
beneficiarii
și
cu
reprezentanții massmedia,
pentru
asigurarea
unei
imagini obiective a
activității instituției și
asigurarea
disponibilității tuturor
informațiilor necesare
atât pe pagina web a
instituției cât și la
afișierul
acesteia,
precum
și
prin
intermediul mass –
media.
Astfel, în cursul anului
2016, au fost realizate
un număr de 95
comunicate
și
informări de presă cu
privire la activitățiile
instituției și modificări
legislative
apărute,
informări care au fost
transmise
prin
intermediul
massmedia
locală
sub
forma
unor
comunicate de presă
sau interviuri radio-tv.

Lunar

100

Trim.
I-IV

100
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TINERET ȘI SPORT
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectivul general

Obiective specifice (operaționale)

Organizarea
si
finantarea competitiilor
si actiunilor sportive
incluse in calendarul
sportiv judetean pe
anul 2016

-

Organizarea de actiuni
de
selectie
pentru
sportul de
performanta

-

Organizarea taberelor
cu
caracter
social
pentru tinerii din judet
care se incadreaza in
criteriile stabilite de
catre
Ministerul
Tineretului si Sportului.

4

Acțiuni
propuse

Finanteaza partial sau in
totalitate competitii sportive
Organizeaza si desfasoara
actiuni sportive

-

Organizarea si finantarea
competitiilor
sportive
incluse
in
Calendarul
Sportiv Judetean pe anul
2016

-

Organizarea competitiei “Cupa
Vailor” editia a 48-a si
finantarea cu suma de 6.200 lei
pentru premiere.

-

Organizarea de actiuni de
selectie pentru sportul de
performanta, a “ Cupei
Vailor” editia 48 si a
“Cupei Lyceum” editia 23

-

-

Organizarea
taberelor
cu
caracter social pentru tinerii din
judet care se incadreaza in
criteriile stabilite de catre
Ministerul
Tineretului
si
Sportului.

-

Organizarea taberelor cu
caracter social pentru
tinerii din judet

-

-

Organizarea de tabere pentru
persoane cu handicap cu
domiciliul in judetul Salaj.

-

Organizarea de tabere
pentru
persoane
cu
handicap cu domiciliul in
judetul Salaj.

-

-

-

5

Proiecte
de
tineret
destinate ONGT-urilor.

-

Organizarea
concursurilor
locale de proiecte de tineret
destinate ONGT-urilor.

-

Organizarea concursurilor
locale de proiecte de
tineret destinate ONGTurilor.

-

6

Actiuni
de
tineret
cuprinse in calendarul
de actiuni pe anul 2016

-

Realizarea actiunilor de tineret
cuprinse in calendarul de
actiuni pe anul 2016

-

Realizarea actiunilor de
tineret
cuprinse
in
calendarul de actiuni pe
anul 2016

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
La cele peste 200 de
competitii
si
actiuni
sportive
incluse
in
Calendarul
Sportiv
Judetean
2016
desfasurate in judet au
participat peste 24.000
de persoane.
S-au depistat la cele 2
competitii
sportive
aprox. 35 de elevi
talentati la disciplinele
atletism, handbal, volei,
fotbal si box.
S-au trimis in tabara
sociala un numar de 52
de tineri pentru o
perioada de 6 zile in
statiunea Eforie Sud,
judetul Constanta, in lun
iulie 2016.
S-au trimis in tabara 38
de persoane pe o
perioada de 6 zile in
statiunea Eforie Sud,
judetul Constanta in
luna iulie 2016.
S-a organizat concursul
local de proiecte,in urma
caruia s-a finantat un
proiect in valoare de
9.000 lei.
Au fost informati peste
1600 de tineri despre
consecintele nocive ale
consumului de tutun,
alcool si etnobotanice.

Termen
de
finalizare
Trim I-IV
2016

Grad de
realizare
(%)
100

Trim II
Trim. IV
2016

100

Trim II si III
2016
(luna iunieiulie)

100

Trim III
2016
(luna iulie)

100

Trim II
2016

100

Trim I-IV

100

Probleme
întâmpinate
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7

Laureatii anului sportiv
2016 in judetul Salaj”

-

Organizarea
evenimentului
“Laureatii anului sportiv 2016 in
judetul Salaj”

-

Organizarea
evenimentului “Laureatii
anului sportiv 2016 in
judetul Salaj”

-

-

S-au premiat in cadrul
festivitatii peste 55 de
sportivii si antrenori, cu
premii in bani (5.000 lei),
diplome, trofee, plachete
si tricouri.
Deasemenea,
la
solicitarea
noastra,
Primaria Zalau a premiat
cu suma de 44.700 lei
sportivii si antrenorii din
clasamentele intocmite
de DJST Salaj.

Trim I-IV

100

Termen
de
finalizare
2016

Grad de
realizare
(%)
100

PROTECȚIA CONSUMATORULUI
COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
Nr.
crt.
1

Obiectivul general

Asigurarea unui nivel
ridicat de protecţie a
consumatorilor,
incluzând securitatea,
interesele economice,
informarea şi educarea
consumatorilor,precum
şi
promovarea
asociaţiilor
de
consumatori pentru a
avea un rol activ în
realizarea politicii de
protecţie
a
consumatorilor.Obiectiv
ele
strategice în domeniul
protecţiei
consumatorilor
din
România
pentru
perioada
2013-2016
sunt în strânsă legătură
cu priorităţile stabilite
de Comisia

Obiective specifice (operaționale)

-

-

-

Realizarea de acţiuni de control
şi
supraveghere
pentru
asigurarea
cerinţelor
de
securitate şi/sau conformitate a
produselor şi serviciilor.
Realizarea de acţiuni de control
şi supraveghere în scopul
protecţiei
drepturilor
şi
intereselor
economice
ale
consumatorilor la furnizarea de
produse şi
servicii, inclusive servicii de
interes public şi financiare.

Acțiuni
propuse
-

Activităţi de supraveghere
a pieţei produselor şi
serviciilor
destinate
consumatorilor, verificarea
respectarii
dispoziţiilor
legale privind protecţia
consumatorilor, referitoare
la securitatea produselor
şi
serviciilor
,
prin
efectuarea de controale
pe piaţă la producători,
importatori,
distribuitori,
vânzătatori , pe grupe de
produse alimentare cu
impact deosebit asupra
populaţiei
(paine
si
produse de panificatie,
legume si fructe, lapte si
produse lactate, carne si
preparate
din
carne,
produse
traditionale,
produse BIO, suplimente
alimentare,
etc),

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Au fost intreprinse 1684
actiuni de control privind
respecarea prevederilor
legale cu privire la
protectia consumatorilor,
actiuni
operative
si
actiuni tematice, dispuse
de catre ANPC si CRPC
RNV Cluj si proprii
(verificarea respectarii
prevederilor
legale
privind
modul
de
comercializare
si
etichetare, prezerntare
si publicitate a: painii si
produselor
de
panificatie, patiserie si
cofetarie,a
produselor
legume
si
fructe,a
produselor
carne
si
preparate carne, lactate
si preparate din lapte , a
produselor certificate ca

Probleme
întâmpinate

24

Europeană
pentru
perioada 2014-2020

produselor nealimentare
(produse electrocasnice,
jucarii,
materiale
de
costructii, intretinere si
igienizare,
textile,
incaltaminte, cosmetice,
etc) si calitatii serviciilor
prestate
de
agentii
economici
(alimentatie
publica, schimb valutar,
service auto si vulcanizari,
servicii de intretinere si
estetica
personala,
service de telefonie –
internet –cablu TV, etc)
prin
efectuarea
unui
numar de minim 1200
actiuni de control.

-

fiind
ecologice sau
bio,verificarii
apelor
minerale, a apei de izvor
si a apei de masa, a
sucurilor si nectarurilor,
etc.,
verificarea
respectarii prevederilor
legale privind protectia
consumatorilor in cadrul
vanzarilor materialelor
de
constructii,
a
dispozitivelor medicale a
florilor, a produselor
cosmertice
si
a
produselor
textile,
incaltaminte,
marochunarie,
jucarii,
decoratiuni,
produse
electrice, electronice si
electrocasnice,
anvelopenoi si second
handv etc., verificarea
respectării prevederilor
legale în unitățile de
alimentatie
publica,
prestari
servicii
de
service auto, vulcanizari,
spalatorii
auto,
curatatorii,
servicii
bancare, servicii de
telefonie,
cablu
si
internet, service GSM
,transport
urban
si
transport feroviar, etc .
Urmare a deficientelor
constatate
au
fost
aplicate un numar de
575 sanctiuni, din care
384
sanctiuni
contraventionale
cu
avertismente si 191 de
sanctiuni
contraventionale
cu
amenda, in valoare de
618.600 lei si au fost
dispuse
masuri
de
intrare in legalitate.

25

2

-

Acordarea de consiliere de
specialitate
în
domeniul
protecţiei consumatorilor pentru
profesionişti, inclusiv în cazul
noilor
norme
europene
specifice.

-

Consilierea
operatorilor
economici
care
comercializeaza produse
sau presteaza servicii:
160 operatori pe an

-

Au fost consiliati un
numar de 979 operatori
economici.pe grupe de
produse alimentare cu
impact deosebit asupra
populaţiei
(paine
si
produse de panificatie ,
patiserie si cofetarie,
carne si preparate din
carne, apa minerala,
sucuri si nectasruri, etc.)
de
produse
nealimentare (materiale
de
constructii,
cosmetice,
jucarii,
anvelope noi si second
hand,
textile,
incaltaminte,
decoratiuni,
aparate
electrice,
electronice,
electrocasnice,
etc),
modul de acordare a
garantiei si modificarile
ce au aparut in Legea
449/200
3privind
acordarea garantiri la
produsele de folosinta
indelungata
si
la
celelalte
produse
industriale,
textile,
incaltaminte
etc
si
consilieri privind servicii
( servicii de alimentatie
publica, servicii tehnice,
serviciile de telefonie,
cablu
TV,
internet,
curierat, servicii prestate
in
gradinite,
etc),
modificarile ce au aparut
in
Legea
349/2001
privind
interzicerea
fumatului in restaurante,
baruri, discoteci, spatii
de joaca pentru copii si
orice spatiu inchis.

2016

100
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3

-

Organizarea
împreună
cu
asociaţii neguvernamentale de
consumatori, şi, după caz, cu
organizaţii
profesionale,
patronale sau profesionişti, a
unor seminarii, mese rotunde,
grupuri de lucru pentru mai
buna cunoaştere şi înţelegere a
legislaţiei de protecţie a
consumatorilor.

-

Organizarea
manifestarilor ocazionate
de Ziua Mondiala a
Consumatorilor
15
MARTIE

-

-

-

-

4

-

Respectarea
drepturilor
consumatorilor
de
a
fi
despăgubiţi pentru prejudiciile
generate
de
calitatea
necorespunzătoare
a
produseor
şi
servciiilor
achizitionate, prin cercetarea cu
celeritate a reclamaţiilor şi
sesizărilor
primite
de
la
consumatori,
urmărind
ca
petenţii prejudiciaţi să - şi
primească drepturile. Acoperire

-

Cercetarea
cu
operativitate a petițiilor
primite
din
partea
consumatorilor
și
dispunerea măsurilor de
despăgubire,
conform
prevederilor legale.

-

Realizarea unor acţiuni
de
informare
şi
consiliere în domeniul
protectiei
consumatorilor,
în
spaţiul comercial: Activ
Moll
Platza
Zalau
(intalnire consumatori si
operatori economici si in
pietele agroalimentare
din Zalau, Piata Astralis,
Piata Dumbrava si Piata
Centru Zalau);
Organizarea
unei
conferinţe de presă;
Distribuirea de materiale
informative cu privire la
drepturile
consumatorilor, acțiune
desfasurata în colab.
cu
Asociația
de
Consumatori nr.1 Zalău;
Intalnire cu elevii de la
Liceul Tehnologic Pop
Gheorghe de Basesti ”
Cehu Silvaniei si cu
elevii de la Colegiul
tehnic si cu elevii
Liceului Voievod Gelu
din Zalau
Organizărea
Concursului
Naţional
“Alege! Este dreptul tău”
– in
colaborarea cu
Inspectoratul Şcolar si
Asociatia
pentru
Protectia Consumaorilor

15.03.2016

100

Au fost solutionate 459
sesizari si reclamatii :
prestari
servicii
telefonie,
CATV,
internet, service auto,
electrocasnice, electrice
si electronice, servicii
financiare,
servicii
bancare, servicii de
utilitate publica, servicii
de curierat, servicii de
transpor auto si feroviar,

Maxim 30
zile de la
data
inregistrarii
reclamatiei
.

100
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cercetare reclamatii: 100%.

5

6

Implementarea
Programului
Guvernamental
“Lapte si Corn”

produse de folosinta
indelungata,
incaltaminte,
mobilier,
termopan, televizoare,
ceasuri, materiale de
constructie
mobilier,
cosmetice, jucarii, etc.,

-

Continuarea
sprijinirii
organizaţiilor
neguvernamentale
de
consumatori prin intermediul
unor sesiuni de instruire cu
privire
la
managementul,
activitatea
de
lobby,
instrumentele de reprezentare
şi
mijloacele
legale
de
monitorizare a pieţei pentru
asociaţiile de consumatori.

-

Efectuarea unor activități
în
colaborare
cu
Asociațiile
pentru
Protecția Consumatorilor ,
prin
antrenarea
în
activități
specifice,
a
Asociației de consumatori
Zalău, prin difuzarea unui
număr de 120 pliante și
broșuri cu privire la
drepturile consumatorilor.

-

Cu
ocazia
zilei
internationale
a
consumatorului a fost
antrenata si Asociatia
pentru
Protectia
Consumatorilor Zalau, in
distribuirea
a
300
pliante, organizarea si
jurizarea
concursului
National “Alege ! Este
dreptul tau “

15.03.2016

100

-

Verificarea modului de derulare
a Programului Guvernamental
“Lapte si Corn” in anul scolar
2015-2016

-

Verificarea modului de
derulare a Programului
Guvernamental “Lapte si
Corn” in anul scolar
2015-2016,
efectuarea
unui numar de 30 actiuni
de control

-

Au fost efectuate 81
controale, din care 38 la
gradinite si 43 la scoli si
nu au fost constatate
deficiente
privind
derularea programului
Guvernamental”Lapte si
Corn „.

Sem.I
2016

100
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STATISTICĂ
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ
Nr.
crt.
1

Obiectivul general
Realizarea, în condiții
de calitate, eficiență și
eficacitate a atribuțiilor
DJSS,
stabilite
în
concordanță cu propria
ei misiune, respective
colectarea, producția și
diseminarea de date
statistice oficiale

Obiective specifice (operaționale)
-

-

2

-

Acțiuni
propuse

Realizarea lucrărilor anuale și
infraanuale
din
Graficul
cercetărilor statistice infraanuale 2016 și anuale 2015
precum
și
a
altor
lucrări/activități de specialitate
inclusiv cele aferente unor
proiecte cu finanțare externă la
termenele
stabilite
și
la
standardele optime de calitate.
Utilizarea cu precădere a
tehnicilor de colectare on-line a
datelor statistice, creșterea
calității datelor colectate on-line
și îmbunătățirea soluțiilor de
verificare și prelicrare a a
acestora

-

Asigurarea
continuităţii
seriilor
de
date
continuarea procesului de
colectare, prelucrare şi
monitorizare a cercetărilor
statistice de referinţă ale
Statisticii
Oficiale,
în
conformitate
cu
Regulamentele europene
din domeniul statistic.

-

Continuarea procesului de
extindere a indicatorilor
statistici, în conformitate
cu noile Regulamente
europene din domeniul
statistic

Realizarea
lucrărilor
și
activităților specifice direcției cu
respectarea
legislației
în
vigoare,
a
regulamentelor,
procedurilor,
metodologiilor,
ordinelor președintelui INS și
deciziile conducerii DJS Sălaj

-

Intensificarea procesului
de
armonizare
cu
standardele
şi
Regulamentele europene
- participarea la proiectele
cu finanţare externă ce
privesc
armonizarea
Sistemului
Statistic
Naţional
cu
Sistemul
Statistic European.

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
- lucrări anuale (număr) = 59

Termen
de
finalizare

Grad de
realizare
(%)

2016

100

2016

100

Probleme
intampinate

- lucrări trimestriale (număr)
= 40
- lucrări lunare (număr) = 252
- lucrări decadale
(număr) = 36
lucrări
(număr) =48

săptămânale

- lucrări anuale
(număr) =1
- lucrări lunare
(număr) = 48
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AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ SĂLAJ
Nr.
crt.

1

2

3

Obiectivul general

Promovarea
şi
implementarea
politicilor
agricole
comunitare
şi
naţionale
conform
intereselor naţionale
prin
aplicarea
Programului
de
Guvernare, respectiv
a
strategiilor
şi
politicilor Ministerului
Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale,
respectarea
Constituţiei
şi
a
Legilor ţării pentru
dezvoltarea durabilă
a comunităţilor locale
din mediul rural.

Obiective specifice (operaționale)
-

-

-

Identificarea
producătorilor
atestării
de
tradiţionale
Dezvoltarea
ecologice şi
tradiţionale

şi
în
noi
a

-

-

spijinirea
vederea
produse

-

agriculturii
produselor

-

Identificarea perimetrelor de
ameliorare a terenurilor agricole
degradate în vederea reabilitării
acestora și efectuarea de studii
agropedologice

4

5

Implementarea Legii 17/2014
cu privire la derularea acţiunilor
de vânzare-cumpărare terenuri
agricole situate în extravilanul
localităţilor

Acțiuni
propuse

Amenajamente pastorale

-

-

Actiunea de implementare
a Legii 17/2014 privin
derularea acţiunilor de
vanzare-cumparare
a
terenului
agricol din
extravilan

Sprijinirea producătorilor
în
vederea
obţineri
atestatului
produselor
tradiţionale
Sprijinirea producătorilor
agricoli
în
vederea
înregistrării în agricultura
ecologică

Studii
pedologice
şi
agrochimice în vederea
realizării şi reactualizării
sistemului de monitorizare
sol-teren
pentru
agricultură
Amenajamente pastorale

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
253 oferte
-

309 oferte

-

334 oferte

-

374 oferte

-

2 produse

-

67 fişe

-

536 fişe

-

37 fișe

-

2 lucrări

-

4085 ha

-

4895 ha

-

4393 ha

-

2000 ha

-

2500 ha

Termen
de
finalizare
Trim. I
2016
Trim. II
2016
Trim. III
2016
Trim. IV
2016
Trim. III
2016

Grad de
realizare
(%)
361

Trim. I
2016
Trim. II
2016
Trim. III
2016
Trim. I
2016
Trim. II
2016
Trim. III
2016

335

Trim. I
2016
Trim. II
2016
Trim. III
2016

Probleme
întâmpinate

343
556
467
100

107
246
100
100
100
100
100
100
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OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE SĂLAJ
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Obiectivul general

Obiective specifice (operaționale)

Implementarea PNDR
2014-2020, in paralel
cu finalizarea PNDR
2007-2013

-

Implementarea PNDR
2014-2020, in paralel
cu finalizarea PNDR
2007-2013

-

Implementarea PNDR
2014-2020, in paralel
cu finalizarea PNDR
2007-2013

-

Implementarea PNDR
2014-2020, in paralel
cu finalizarea PNDR
2007-2013

-

Implementarea PNDR
2014-2020, in paralel
cu finalizarea PNDR
2007-2013

-

Acțiuni
propuse

Implementarea
tehnica
si
financiara a Fondului European
pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala(FEADR)

-

Implementarea
tehnica
si
financiara a Fondului European
pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala(FEADR)

-

Asigurarea conditiilor optime de
munca
si
incadrarea/respectarea
conditiilor de acreditare

-

Implementarea
tehnica
si
financiara a Fondului European
pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala(FEADR)

-

Implementarea
tehnica
si
financiara a Fondului European
pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala(FEADR)

-

Pregatirea
optima
a
personalului OJFIR in
vederea transmiterii de
informatii corecte si la
subiect,
potentialilor
beneficiari,
prin
participarea la cursuri de
perfectionare
Pregatirea
optima
a
personalului OJFIR in
vederea transmiterii de
informatii corecte si la
subiect,
potentialilor
beneficiari,
prin
participarea la cursuri de
perfectionare
Obtinerea de noi spatii
pentru
realizarea
de
conditii optime de munca
si incadrarea/respectarea
conditiilor de acreditare

-

Actiuni de mediatizare la
aparitia fiecarei masuri in
mass-media si la nivelul
fiecarei comune

-

Intalniri periodice cu firme
de consultant si potentiali
beneficiari in vederea
elaborarii de proiecte
eligibile si selectabile.

-

-

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Tot personalul a parcurs
cursuri de instruire online pe platform elearning

Termen
de
finalizare
2016

Tot personalul a parcurs
cursuri de instruire online pe platform elearning

2016

In urma discutiilor cu
DAJ, nu au fost gasite
solutii, privind schimbul
de birouri intre cele
doua institutii.

2016

Au fost mediate toate
comunicatele de presa
in
vederea
lansarii
masurilor PNDR 20142020 si s-au realizat
participari la emisiuni TV
locale,
inclusive
conferinte de presa. S-a
lansat Campania de
promovare masuri in
toate comunele judetului
Salaj.
S-au efectuat intalniri
prin
constituirea
de
Grupuri de lucru pentru
clarificari si propuneri de
simplificare procedure si
Ghiduri pentru toate
masurile

2016

Grad de
realizare
(%)
100

Probleme
întâmpinate

-

100

-

100
-

100

-

2016

100
-
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6

Implementarea PNDR
2014-2020, in paralel
cu finalizarea PNDR
2007-2013

-

Implementarea
tehnica
si
financiara a Fondului European
pentru Agricultura si Dezvoltare
Rurala(FEADR)

-

Monitorizarea periodica a
beneficiarilor de proiecte
selectate
prin
PNDR
2007-2013-tranzitie
si
PNDR 2014-2020

-

Au
fost
efectuate
monitorizari
atat
telefonice cat si la sediul
OJFIR Salaj

2016

100

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
23.607 fermieri platiti din
campania 2015

Termen
de
finalizare
Pana la
31.03.2016

Grad de
realizare
(%)
100

10.000 fermieri instruiti
in colaborare cu toate
primariile din judet
22.886 cereri depuse

31.03.2016

100

01.03.2016
11.06.2016
15.06.2016
30.09.2016

100

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚII PENTRU AGRICULTURĂ, SUCURSALA SĂLAJ
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectivul general

Implementarea
măsurilor de sprijin
finanţate din Fondul
European
pentru
Garantare
în
Agricultură (FEGA) si
FADR

Obiective specifice (operaționale)
-

Asigură derularea operaţiunilor
financiare
legate
de
gestionarea fondurilor alocate;

-

Asigură verificarea cererilor de
plată primite de la beneficiari;

-

-

5

7

-

-

4

6

Acțiuni
propuse

-

Implementarea mecanismelor
comerciale conform Politicii
Agricole Comune (PAC).

-

Execută plăţile autorizate către
beneficiari;

-

Efectuarea actiunilor care
sa conduca la luarea
deciziei pe caz pentru
autorizarea fermierilor
Informari
in
toate
comunele
si
satele
arondate
Preluarea in IPA-ONLINE
a cererilor unice de sprijin
financiar
Notificarea si primirea
fermierilor
pentru
rezolvarea
supradeclararilor
Primirea rezultatelor finale
de
la
control
si
supracontrol

Acordarea
sprijinului
financiar
în
cadrul
programului de încurajare
a consumului de fructe în
şcoli

-

-

203 BF supradeclarate

-

575 ferme - control
classic
190 ferme – agromediu
162
ferme
–
ecoconditionalitate
544 ferme - teledetectie
1 cerere cu 181 institutii
scolare pentru 20.716
copii
Cantitate
mere
118.668,7 kg
Valoare sprijin financiar
255.726,47 lei
2 solicitari
cu 736
institutii scolare pentru
50329 copii
Cantitate
lapte
839054,27 litri
Valoare ajutor financiar
682858.16 lei

-

-

Acordarea
ajutorului
comunitar pentru furnizorii
de lapte in scoli

-

2914 suprapuneri

Probleme
întâmpinate

100

90
15.02.2017

Perioada
controlului:
luna mai octombrie
2016

100

30.10.2016

100
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8

9

-

-

10

11

-

-

12

-

13

-

14

-

Acordarea
ajutorul
financiar comunitar si
national acordat sectorului
apicol.

-

Notificarea
debitorilor
restantieri
Recuperare
prin
executare silita (predare
ANAF)
Transmiterea de informari
si comunicate de presă
privind schemele derulate
prin APIA precum
si
termene limită. Rapoarte
de progres asupra plăţilor
efectuate

-

Acordarea ajutorului de
stat pentru acciza la
motorina
utilizata
in
agricultura
Renta viagera

-

Masura 215 a(porci) si b
(pasari)
Reconversie vita-de-vie

-

-

-

-

15

-

16

-

Acordarea ajutor financiar
pentru
implementarea
masurilor
adiacente
distributia de mere
Ajutorul de stat in sectorul
cresterii animalelor
(ameliorare)
HG
1179/2014

-

8 Asociatii care au
depus cereri pentru 493
apicultori
Valoare ajutor financiar
6773122.36 lei
5921 dosare de debit
recuperate in procent de
90%

Controlul la
fata locului
30.08.2016

100

01.01.16.10.2016

100

50
comunicate
si
informari de presa
3 conferinte de presa
3 interventii televizate
pentru buna informate a
fermierilor cu activitatea
desfasurata
si
schemele de sprijin
derulate prin APIA CJ
Salaj
378
cereri
preluate
pentru accord 2016
276 benefeciari platiti
trimestrul I 2016
68cartene
Valoare ajutor financiar
74983.61 lei
14 beneficiari - porcine
5 beneficiari - pasari
5 cereri pentru 49.58ha
vita-de-vie
Valoare sprijin 282717.8
euro
1 cerere
Valoare
sprijin
24541.76lei

Inaintea
campaniei
de primire
a cererilor
pe masuri
si ori de
cate ori se
impune
Periodic

100

31.12.2016

100

31.12.2016

100

31.12.2016

100

31.12.2016

100

31.12.2016

100

31.12.2016

100

2 cereri accord
2 cereri plata-pentru 481
beneficiari
Valoare sprijin 1428535
lei
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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR
Nr.
crt.
1

2

3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

Obiectivul general

Ob. 1 Implementarea si
asigurarea prevedrilor
cadrului juridic si a
reglementarilor
specifice activităților din
domeniul
sanitar
veterinar si al siguranței
alimentelor
cu
respectarea legislației
naționale si europene :
asigurarea
supravegherii
si
controlului aplicarii si
respectarii
reglementarilor
in
domeniu
sau
de
activiate
la
nivel
judetean.

Obiective specifice (operaționale)
-

Ob. 4. Asigurarea la
nivel
judetean
a
apararii
sanatatii
animalelor,
protectia
animalelor
prevenirii
transmiterii de boli de la
animal
la
om
a
sigurantei alimentelor
destinate consumului
uman
,
salubritatii
furajelor pentru animale
si a protectiei mediului
in raport cu cresterea
animalelor identificarea
si
in
registrarea
bovinelor,ovinelor,capri
nelor suinelor; ridicarea
barierelor
economice
prin eradicarea bolilor
care
constitue
obstacole
in
desfasurarea
comertului.

Apararea sanatatii animalelor
protectia animalelor , prevenirii
transmiterii de boli de la animal
la om a sigurantei alimentelor
destinate consumului uman
salubritatii
furajelor
pentru
animale si a protectiei mediului
identificarea si inregsitrarea
animalelor în conformitate cu
principiile şi cerinţele generale
prevăzute în legislaţia aplicabilă
prin realizarea de controale
periodice la MVI cu privire la
actiunile realizate de acestia în
cadrul
PS,
conform
competentelor teritoriale ale
DSVSA Sălaj.
Apararea sanatatii animalelor
protectia animalelor prevenirii
transmiterii de boli de la animal
la om a sigurantei alimentelor
destinate consumului uman
,salubritatii furajelor pentru
animale si a protectiei mediului
identificarea si inregsitrarea
animalelor în conformitate cu
principiile şi cerinţele generale
prevăzute în legislaţia aplicabilă
prin realizarea de controale
periodice la MVI cu privire la
actiunile realizate de acestia în
cadrul
PS,
conform
competentelor teritoriale ale
DSVSA Sălaj.

Acțiuni
propuse
-

Supraveghere
Pesta
porcina Finanţata CE
(det.antigen, anticorpi )
Supraveghere
Gripa
Aviara Fin. CE (det
anticorpi )
Supraveghere Bluetongue
Finantata CE
(det.antigen )

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
5898

Termen
de
finalizare
2016

Grad de
realizare
(%)
103

-

325

2016

130

-

1423

2016

177

-

951

2016

271

-

213

2016

112

-

1103

2016

110

-

Boala de Newcastle

-

Rabie
Fin
(det.antigen)

-

TBC

-

Anemie
Infecţioasa
Equina (det.anticorpi )

-

6603

2016

100

-

Salmoneloze GOC Fin CE

-

236

2016

268

-

EST Fin CE
caprine)
ESB

-

641

2016

133

-

134

2016

167

-

403

2016

125

-

266

2016

282

-

CE

(ovine –

Trichineloza
Detectia
organismelor
modificate genetic
non animal

Probleme
întâmpinate
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13

14

15

16

17

Ob. 2
Asigurarea
desfasurarii activităților
sanitar
veterinare
publice organizate la
nivel județean pentru
realizarea obiectivelor
ANSVSA
Ob.3.
Protejarea la
nivel
județean
a
intereselor
consumatorilor
incluzând
practici
corecte in comerțul cu
alimente tinand cont
atunci cand este cazul
de protectia sanatatii si
bunastarii animalelor a
sanatatii plantelor si a
mediuuii
inconjurator
realizarea
liberei
circulatii a alimnetelor
si a hranei pentru
animale , fabricate sau
puse pe piata in
conformitate
cu
principiile si cerintele
generale prevazute in
legislatia aplicabila.
Ob.1 Implementarea si
asigurarea prevederilor
cadrului juridic si a
reglementarilor
specifice
activităților
din domeniul sanitar
veterinar si al siguranței
alimentelor
cu
respectarea legislației
naționale si europene :
asigurarea
supravegherii
si
controlului aplicării si
respectării
reglementarilor
in
domeniu
sau
de
activitate
la
nivel
județean.

-

-

Efectuarea de instruiri in
domeniul sigurantei alimentelor
in conformitate cu legislatia in
vigoare cu medicii veterinari si
a agentilor economici .
Stabilirea de strategii si actiuni
prioritare pentru domeniul de
siguranta alimentelor in baza
analizei rezultatelor din Planul
cifric intocmit .

-

Instruiri
economici

agentii

-

2

2016

100

-

Controale efectuate la
unitati care prelucrează
depozitează
comercializează produse
de origine animala si non
animala

-

1548

2016

154

Inregistrarea / autorizarea
sanitara
veterinara
si
pentru
siguranta
alimentelor a unitatilor
supuse controlului sanitar
veterinar
si
pentru
siguranta alimentelor.
Evaluarea si incadrarea in
grad de risc a unitatilor
inregistrate
/autorizate
sanitar veterinar si pentru
siguranta alimentelor.

-

458

2016

109

-

314

2016

96

-

269

2016

206

-

Actualizarea listei unitatilor
autorizate sanitar veterinar de
pe site-ul ANSVSA .

-

Actualizarea listei unitatilor
autorizate sanitar veterinar de
pe site-ul ANSVSA

-

-

Auditul unitatilor, evaluarea si
încadrarea in grad de risc a
unitatilor din industria
alimentara

-

-

Stabilirea de strategii si acțiuni
prioritare pentru domeniul de
siguranța alimentelor in baza
analizei rezultatelor din Planul
cifric intocmit .
Actualizarea listei unitatilor
autorizate sanitar veterinar de
pe site-ul ANSVSA .

-

-

cu

P

Prelevare de probe din
unitati care prelucrează
depozitează
comercializează produse
de origine non animala
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CADASTRU SI CARTE FUNCIARA
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Nr.
crt.
1

Obiectivul general
Îmbunătăţirea calităţii
serviciilor publice şi
facilitarea accesului la
acestea pentru
cetăţeni.

Obiective specifice (operaționale)

-

Îmbunatatirea calității serviciilor
publice și simplificarea
accesului cetăţenilor la
serviciile publice

Acțiuni
propuse
-

Simplificarea accesului
cetățenilor la serviciile
publice si creşterea
gradului de transparență

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Facilitarea înregistrări
on-line a cererilor
depuse de către
persoane autorizate.
Actualizarea
informaţiilor statistice de
interes general pe site-ul
oficiului.
Număr informații de
interes general afișate:
12
Implementarea
Strategiei Naționale
Anticorupție

Termen
de
finalizare
2016

Grad de
realizare
(%)
100

2016

100

2016

100

-

Actualizarea listei
informaţiilor de interes
public comunicate din
oficiu de către ANCPI si
postarea acestora pe
site-ul institutiei.

2016

100

-

Sesiuni de informare a
publicului despre
Geoportalul INSPIRE al
României.

Trim.

100

-

-

Sesiuni de informare a
publicului cu privire la
PNCCF.
Actualizarea bazei de
date geospatiala
TopRo5 reprezentând
harta digitala a
României si
transmiterea la CNC a
informaţiilor si datelor la
zi.

Lunar

100

-

100

-

-

-

-

-

2

-

Creşterea gradului de
transparenţă a activităţilor de
relaţii cu publicul.

-

Exploatarea datelor și
serviciilor geo-spațiale

-

Periodic, la
solicitarea
ANCPI

Probleme
întâmpinate

-
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3

-

Consolidarea capacităţii
instituţionale a oficiului.

-

Consolidarea capacității
instituționale a OCPI Sălaj

-

-

4

-

5

6

Formarea profesională a
salariaţilor OCPI Sălaj

-

Implementarea sistemului
de
management
al
securității informaţiilor

-

7

-

8

9

-

-

Dezvoltarea
infrastructurii necesare
pentru asigurarea
dreptului de proprietate.

-

Dezvoltarea sistemului integrat
de cadastru și carte funciară.

-

Menţinerea si
îmbunătățirea continuă a
SMC
Monitorizarea
și
coordonarea sistemului
de
control
intern
managerial
Înscrierea din oficiu în
cartea funciară a TP
emise în baza legilor de
restituire a proprietăţilor
funciare

Dezvoltarea
sistemului
integrat de cadastru și
carte funciară

-

-

-

Identificarea
si
standardizarea
procedurilor de lucru. Au
fost
identificate
un
număr de 76 proceduri
Actualizarea
regulamentului intern si
a codului de conduita al
personalului din cadrul
OCPI Salaj
Atragerea de fonduri
pentru
cursuri
de
formare si perfecţionare
profesionala
Respectarea
procedurilor
privind
manipularea
documentelor
Respectarea
programului anual de
audituri interne
Raportarea modului de
desfasurare a controlului
intern/managerial

-

Creşterea gradului de
acoperire cu planuri
parcelare digitale si
eliberarea
numerelor
cadastrale.

-

Exploatarea
si
înregistrarea
tuturor
proprietăţilor funciare in
aplicaţia informatica eTerra. Număr cereri
înregistrate: 15.208

-

Îmbunătățirea
echipamentelor
informatice. Au fost
achiziționate
echipamente
(switch,
compresor )

2016

100

-

2016

100

-

2016

100

-

2016

100

2016

100

-

2016

100

2016

100

-

2016

100

-

2016

100

-

În primul
trimestru nu
au fost
depuse
documentați
i pentru
avizare și
recepție
planuri
parcelare.

10
-

Întretinerea, actualizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii hardware și
software
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11

-

Înregistrarea sistematică a
proprietăților imobiliare.

-

Înregistrarea sistematică a
proprietăţilor imobiliare

-

-

12

-

Realizarea infrastructurii
necesare pentru înregistrarea
proprietăţii.

-

Modernizarea
reţelei
naţionale de referinţă

-

13

-

Îmbunătățirea capacității
administrative

-

Îmbunătățirea
administrative

capacității

-

-

-

Asigurarea asistentei de
specialitate in vederea
inceperii
inregistrarii
sistematice a imobilelor
demarate la nivel de
UAT.
1.Consultanță și sprijin
pentru 5 UAT-uri.
2.
Procedura
de
angajare
personal
pentru PNCCF este în
curs de desfășurare.
Propuneri
pentru
imbunatatirea reţelei de
referinţa
Inventarierea punctelor
si intretinerea acestora
Identificarea
si
asigurarea
spatiilor
pentru
arhivarea
documentelor.
Au fost identificate spații
noi
pentru
arhivare
documente în suprafață
de 15 mp.
Arhivarea documentelor.

2016

100

-

2016

100

-

2016

100

-

2016

100

-

2016

100

-

Imbunatatirea sistemelor
de protectie
S-au
început
demersurile
pentru
relizarea
monitorizării
sistemului
de
antiefracție la sediul
BCPI Șimleu Silvaniei

2016

100

-
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PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI SĂLAJ
Nr.
crt.
1

2

Obiectivul general

Garantarea unui mediu
curat şi sănătos, care
să asigure protejarea
naturii, calitatea vieţii,
în
corelare
cu
o
dezvoltare economică
verde și competitivă, cu
emisii reduse de dioxid
de carbon și eficientă
din punct de vedere al
utilizării
resurselor,
pentru
generaţia
actuală şi cele viitoare.

Obiective specifice (operaționale)
-

Conservarea biodiversităţii şi
utilizarea
durabilă
a
componentelor sale

Acțiuni
propuse
-

Conservarea
biodiversității și urilizarea
durabilă
a
componenetelor sale

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Inventarul a fost realizat
și transmis la ANPM la
termenul stabilit.
5 deplasări în teren în
ariile naturale protejate
din judet.
5 deplasări în teren în
ariile naturale protejate
din judet.
60 de autorizații pentru
activități de recolatare,
capturare,
achiziție,
comercializare a pl. și
animalelor din flora și
fauna sălbatice
12
rapoarte
lunare
privind
tipurile
de
deşeuri colectate şi
valorificate la nivel de
judet , VSU şi transport
deşeuri medicale
4
rapoarte
privind
transportul pe tipuri de
deşeuri
2225 expertize calitate
aer
1680
determinări
zgomot
2159 experize ape uzate
800 expertize sol

Termen
de
finalizare
Trim I, II, II,
IV

Grad de
realizare
(%)
100

Trim II

100

Trim III

100

Trim I,II,III,
IV

100

Trim I, II,III,
IV

100

Trim I, II,III,
IV

100

-

12
rapoarte
lunare
privind starea mediului
în judeţ

Trim I, II,III,
IV

100

-

Inventarul emisiilor de
poluanți din atmosferă a
fost finalizat la termenul
stabilit.

Trim II, III

100

-

-

Managementul deșeurilor
substanţelor periculoase

și

-

Managementul deşeurilor
şi substanţelor chimice
periculoase

-

3

-

Evaluarea şi îmbunătăţirea
calităţii
aerului;
controlul
poluării industriale

-

Evaluarea
şi
îmbunătăţirea
calităţii
aerului; controlul poluării
industriale

-

Probleme
întâmpinate
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4

-

Protecţia solului şi a subsolului

-

Protecţia
subsolului

solului

şi

-

-

5

-

Modernizarea
și
întărirea
capacității administrative în
domeniul mediului

-

Modernizarea și întărirea
capacității administrative
în domeniul mediului

-

6

-

Asigurarea unei mai mari
transparenţe a procesului de
luare a deciziei

-

Asigurarea unei mai mari
transparenţe a procesului
de luare a deciziei

-

-

7

-

8

-

Au flost reinventariate și
reanalizată baza de date
existent privind siturile
contaminate. Evaluarea
s-a realizat pe baza
unor
date
existente
pana la aceasta data
nefiind
publicată
metodologia de evaluare
Au fost avizate un
număr de 32 garanţii
financiare
pentru
refacerea mediului în
urma
exploatării
de
agregate minerale.
În 2016 au fost emise un
număr total de 1686
acte de reglementare
Personalul din cadrul
APM Sălaj a beneficiat
de un număr de 25
instruiri în domenii de
interes.
În anul 2016 au fost
organizate 6 campanii
de
informare,
s-a
participat la campanii de
plantări, S-a organizat
Ziua Porților Deschise
cu prilejul Zilei Mondiale
a Mediului
Au fost organizate 14
dezbateri publice în
derularea procedurii de
reglementare
Actualizarea listei cu
informaţiile de mediu de
interes public deţinute
de APM Sălaj şi alte
instituţii din judeţul Sălaj
sa realizat si transmis
către ANPM și poate fi
consultattă la sediul
APM
Asigurarea programului
suplimentar de relaţii cu
publicul – săptămânal în
ziua de miercuri de la
ora 16,30- 18,30.

Sem I

100

Trim I, II,III,
IV

100

Trim I, II,III,
IV

100

Trim I, II,III,
IV

100

Trim I, II,III,
IV

100

Trim I, II,III,
IV

100

Trim I

100

Trim I, II,
III, IV

100
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9

-

Îmbunătățirea calității vieții în
cadrul comunităților

-

Îmbunătățirea calității vieții
în cadrul comunităților

-

Actualizarea zilnică a
paginii
instituţiei
www.apmsj.anpm.ro cu
informaţii de mediu,
decizii
emise
în
procedura de autorizare,
noutăţi
legislative,
buletine
zilnice
de
calitate a aerului, etc.

-

Procesul de revizuire a
PLAM a continuat. Au
fost analizate măsurile
propuse
de
agenții
economici
și
administrația locală, fiind
prioritizate.

Trim I

100

-

Rapoartele
privind
stadiul realizării PLAM
sunt
realizate
și
transmise în termen la
ANPM.

Sem I, II

100

-

Monitorizarea stadiului
implementării SCIM la
nivelul APM Sălaj s-a
realizat prin întocmirea
rapoartelor trimestriale,
semestriale și anuale.
În decembrie 2016,
ANPM a derulat o
misiune de audit la APM
Sălaj fiind verificate și
documentele SCIM. Nu
au
fost
formulate
observații
sau
recomandări.

Trim I, II,
III, IV

100

-
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GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDEȚEAN SĂLAJ
Nr.
crt.
1

2

3

Obiectivul general
Asigură controlul
implementării
profesioniste, uniforme
și integrate a politicii
Guvernului de aplicare
a legislației naționale
armonizate cu cea
comunitară în domeniul
protecției mediului.

Obiective specifice (operaționale)

-

4
5

6

7

Prevenirea,
constatarea
și
sancționarea
încălcării
prevederilor
legale
privind
protecția mediului, inclusiv a
nerespectării
reglementărilor
prevăzute în legile specifice
domeniului controlului poluării
industriale și managementul
riscului,
substanțelor
și
preparatelor
periculoase,
biodiversității și ariilor naturale
protejate, fondului de mediu și
a altor domenii prevăzute de
legislația specifică în vigoare.
Asigurarea securității mediului
prin acțiuni de prevenire a
riscurilor
și
limitarea
amenințărilor de ordin ecologic,
respectiv poluarea resurselor
de apă, aer, diminuarea
fertilității
solului,
poluarea
transfrontalieră și altele.

Acțiuni
propuse

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
Inspecţii tematice
5

Termen
de
finalizare
Trim. I
2016

Grad de
realizare
(%)
100

-

Actiuni tematice privind
aplicarea Regulamentului
UE 995/2010 ( EUTR)

-

-

Acţiuni tematice privind
activităţile de exploatare
forestieră

-

Inspecţii tematice
20

Trim. I
2016

100

-

Actiuni tematice privind
aplicarea Regulamentului
1906/2006 ( Reach) si
Regulamentului
1271/2008 ( LCP)
Acţiuni tematice privind
activitatea de exploatare
agregate minerale

-

Inspecţii tematice
5

Trim. I
2016

100

-

Inspecţii tematice
25

Trim. I
2016

100

-

Acţiuni tematice privind
activităţi în arii protejate

-

Inspecţii tematice
5

Trim. I
2016

100

-

Actiuni tematice privind
închiderea şi urmărirea
post închidere a
depozitelor neconforme
de deşeuri menajere si
industriale
Actiuni tematice privind
transferul de deseuri
conform Regulamentului
1013/2006

-

Inspecţii tematice
7

Trim. I
2016

100

-

Inspecţii tematice
2

Trim. I
2016

100

-

-

Probleme
întâmpinate
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SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SĂLAJ
Nr.
crt.
1

Obiectivul general

Management
durabil al
resurselor de
apa, prevenirea
riscului şi
diminuarea
efectelor
calamităţilor
naturale pentru
creşterea
gradului de
siguranţă a
cetăţenilor

Obiective specifice (operaționale)
-

Gospodarirea
durabila
a
resurselor de apa, protectia
impotriva
inundatiilor,
asigurarea
monitoringului
adecvat
hidro-meteorologic,
protectia surselor de apa,
imbunatatirea calitatii apei pana
la atingerea starii bune a apelor

Acțiuni
propuse
-

2

-

3

-

4

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
2389 determinari

Monitorizarea
starii
calitative a apelor din
judet, bh Somes Crasna:
analize
fizico-chimice,
biologice in cadrul retelei
de
sectiuni
de
supraveghere a calitatii
apelor
de
suprafata/subterane
2389 determinari

Analize fizico-chimice si
substante prioritare la
apele uzate evacuate in
receptori
naturali
2078 determinari
Imbunatatirea bazelor de
date
hidrologice
prin
elaborarea
studiilor
hidrometrice anuale (studii
hidrometrice la statiile
hidrometrice, studii de
evaporimetrie,
studii
hidrogeologice,
studii
hidrometrice la sectiunile
satelit, studii hidrometrice
la
izvoare,
studii
hidrometrice la folosinte).
73 studii
Actiuni
de
verificare
pentru
actualizarea
dosarelor
de
obiectiv
privind folosirea, protectia
resurselor de apa/albiilor
minore programate la
folosintele de apa
362 verificari

-

2598 determinari

-

73 studii

-

377 verificari

Termen
de
finalizare
Trim. IV
2016

Grad de
realizare
(%)
100

Probleme
întâmpinate
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5

-

6

-

7

8
9

Management
durabil al
resurselor de
apa, prevenirea
riscului şi
diminuarea
efectelor
calamităţilor
naturale pentru
creşterea
gradului de
siguranţă a
cetăţenilor

Reducerea vulnerabilitatii la efectele
schimbarilor
climatice
prin
imbunatatirea capacitatii de raspuns
la nivel local in situatii de urgenta
generate de inundatii ori seceta

-

-

-

Inspectii planificate la
folosintele de apa pentru
verificarea gradului de
conformare al acestora la
legislatia
in
domeniul
apelor si la actele de
reglementare
detinute;
213 inspectii
Inspectii tematice impuse
de autoritatea centrala de
gospodarirea apelor
5 actiuni
 starea de salubritate
a cursurilor de apa
 activitati de extragere
a
agregatelor
minerale din albiile,
malurile cursurilor de
apa si terase
 verificarea starii de
siguranta
in
exploatare
a
barajelor
din
categoria
de
importanta C,D
 alimentari centralizate
cu apa si statii de
epurare ape uzate
Exploatarea, intretinerea
si repararea lucrarilor si
constructiilor hidrotehnice
din administrare: 13 m3
beton,
590
m3
anrocamente de piatră
brută,
54700
m3
terasamente,
150
ha
cosiri, 3176 m2 zugraveli
si vopsitorii,
2300 ml
consolidari vegetative, 87
m 2 învelitori.
Intretinerea albiilor minore
6.0 km
Elaborarea si aplicarea
regulamentelor,
programelor de exploatare
si a planurilor de aparare
impotriva inundatiilor si a
fenomenelor

-

240 inspectii

-

29 inspectii

-

31 inspectii

-

18 inspectii

-

30 inspectii

-

21,1 mc beton, 590 mc
anrocamente
piatră,
47500 m3 terasamente,
157,4 ha cosiri, 3230 m2
zugrăveli si vopsitorii,
1050
m
consolidări
vegetative,
87
m2
învelitori

-

18,5 km

-

12 programe

Trim.IV
2016

100
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10

11

-

12

-

13

Satisfacerea cerintelor Directivei
Cadru privind Apa a Uniunii
Europene in vederea atingerii starii
bune a apelor

-

-

hidrometeorologice
periculoase
12
programe
de
exploatare
Urmarirea
comportarii
constructiilor/lucrarilor
hidrotehnice a instalatiilor
si
echipamentelor
aferente acestora (UCC);
1 raport UCC
Activitati de cadastrul
apelor /actualizarea bancii
de
date;
Studiu sinteza anual
Raport
tehnic
privind
decolmatarea/reprofilarea
albiilor prin extragerea
agregatelor minerale din
albiile/ malurile cursurilor
de apa si din teras
1 raport
Raport privind seceta
Stabilirea
impactului
activitatilor umane asupra
corpurilor de apa si a
calitatii in sectiunile de
monitorizare
prin
elaborarea
programelor
de gospodarire a apelor si
a
sintezelor
privind
folosirea
si
protectia
resurselor de apa:
Planul de folosire a apei
in perioadele hidrologice
normale si de evacuare a
apelor uzate (balanta
apei):
- realizare an 2015

-

1 raport

-

1 studiu

-

1 raport

-

Stabilirea
impactului
activitatilor
umane
asupra corpurilor de apa
si a calitatii in sectiunile
de monitorizare prin
elaborarea programelor
de gospodarire a apelor
si a sintezelor privind
folosirea si protectia
resurselor de apa:
Planul de folosire a apei
in perioadele hidrologice
normale si de evacuare
a apelor uzate (balanta
apei):
- realizare an 2015
realizare sem.I 2016
programare 2017
Sinteza privind calitatea
apelor
pe
bazine
hidrografice
Raport privind stadiul
calitatii apei in bazinul
hidrografic
Planul de prevenire si
combatere a efectelor
poluarilor accidentale

-

14

-

15

-

16

-

Sinteza privind calitatea
apelor
pe
bazine
hidrografice
Raport privind stadiul
calitatii apei in bazinul
hidrografic
Planul de prevenire si
combatere a efectelor
poluarilor accidentale

-

TRIM.IV
2016

100
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17

-

18

-

19

-

20

-

21

-

22

-

23

24

Realizarea proiectelor de investitii
de alimentare cu apa, canalizare si
statii de epurare ape uzate
orasenesti in scopul implementarii
directivelor europene in domeniul
gospodaririi apelor, in vederea
respectarii
angajamentelor
europene si internationale in acest
domeniu

-

-

Anuarul
privind
caracterizarea
si
gospodarirea apelor
Raport
tehnic
privind
gospodarirea
apelor
subterane
Raport privind colectarea
si epurarea apelor uzateEUROSTAT-MONWATER

-

Contributie la sinteza
cadastrala
Planul hidrometriei de
exploatare a folosintelor

-

Raportari in conformitate
cu
angajamentele
asumate de Romania in
Planul de implementare a
Directivei 2006/11/CE si a
celor 7 directive fiice
privind poluarea cauzata
de anumite substante
periculoase deversate in
mediul
acvatic
al
comunitatii
Conformarea cu cerintele
Directivei
91/271/CEE
privind epurarea apelor
uzate orasenesti si a
Directivei 98/83/EEC si
80/923/EEC
privind
calitatea apei destinate
consumului uman

-

Colectare
date
si
elaborare Raport privind
stadiul realizarii lucrarilor
pentru
asigurarea
cerintelor de apa a
localitatilor si epurarea
apelor uzate urbane ale
agentilor
economici
industriali
si
agrozootehnici, 2 rapoarte

-

-

-

-

Anuarul
privind
caracterizarea
si
gospodarirea apelor
Raport tehnic privind
gospodarirea
apelor
subterane
Raport
privind
colectarea si epurarea
apelor
uzateEUROSTAT-MO.
Contributie la sinteza
cadastrala
Planul hidrometriei de
exploatare a folosintelor
-reactualizare
Raportari in conformitate
cu
angajamentele
asumate de Romania in
Planul de implementare
a Directivei 2006/11/CE
si a celor 7 directive fiice
privind poluarea cauzata
de anumite substante
periculoase deversate in
mediul
acvatic
al
comunitatii
Conformarea
cu
cerintele
Directivei
91/271/CEE
privind
epurarea apelor uzate
orasenesti si a Directivei
98/83/EEC
si
80/923/EEC
privind
calitatea apei destinate
consumului uman

Semestrial
2016

100

2 rapoarte
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-

25

26

-

Implementarea
strategiei
nationale de management al
riscului la inundatii pe termen
mediu si lung in scopul
prevenirii si diminuarii a riscului
la inundatii si cresterea timpilor
de reactie a populatiei si
autoritatilor implicate

-

27

-

Amenajarea
bazinelor
hidrografice in scopul diminuarii
efectelor inundatiilor si a
secetei hidrologice

-

-

28

-

Imbunatatirea prognozelor ,
cresterea timpilor de reactie a
autoritatilor implicate precum si
imbunatatirea
exploatarii
controlate a acumularilor

-

Colectare
date
si
elaborare Raport privind
stadiul
indeplinirii
prevederilor programelor
de
etapizare
4 rapoarte
Actiuni de urmarire si
instruire
a
respectarii
prevederilor Planurilor de
aparare
impotriva
inundatiilor, gheturilor si
poluarilor accidentale ale
CLSU si a constientizarii
cetatenilor privind zona
inundabila pe cursurile de
apa prin afisarea la
primarii a hartilor cu
benzile inundabile si a
codului de culori privind
fenomenele
hidrometeorologice
periculoase 61 de actiuni
Realizarea etapizată a
lucrărilor de apărare a
localităţilor
împotriva
inundaţiilor în conformitate
cu prevederile Schemelor
Cadru de Amenajare a
bazinelor Someş-Crasna
Program ABAST conform
Listei anuale de investitii
aprobata de minister

-

Transmiterea informarilor,
atentionarilor, avertizarilor
meteorologice,
hidrologice, de fenomene
meteorologice periculoase
imediater,
privind
fenomenele
hidrometeorologice
periculoase,
conform
fluxului informational

-

4 rapoarte

- 61 de actiuni

-

-

Realizarea etapizată a
lucrărilor de apărare a
localităţilor
împotriva
inundaţiilor
în
conformitate
cu
prevederile Schemelor
Cadru de Amenajare a
bazinelor
SomeşCrasna
Program
ABAST
conform Listei anuale de
investitii aprobata de
minister
224 transmiteri

Trim. IV
2016

100

Trim.IV
2016

100

Semestrial

100

47

CONSTRUCȚII
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚI SĂLAJ
Nr.
crt.

Obiectivul general

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)

Activitatea de control și
inspecție in proiectare in
vederea cresterii nivelului
calitativ al actului de
proiectare

-

Activitatea
de
control
și
inspecție în execuție la toți
factorii
care
concura
la
realizarea investițiilor

-

Activitati de control privind
urmarirea comportarii in timp a
constructiilor
si
receptia
lucrarilor

-

4

Activitati de inspectie privind
implementarea sistemului de
management al calitatii in
constructii

-

5

Activitati de control privind
supravegherea pietei produselor
pentru constructii

-

1

2

3

Adaptarea programelor
de activităţi la condiţiile
concrete
ale
pieţei
construcţiilor,
pentru
îndeplinirea atribuţiilor şi
responsabilităţilor pe care
le are în dezvoltarea
economică a ţării şi
realizarea
politicilor
sectoriale din domeniu,
ca parte a Programelor
Naţionale de Dezvoltare
a Românie

-

-

Urmărirea
modului
de
aplicare a cadrului normativ și
de reglementare în domeniul
calităţii în construcţii, în toate
etapele,
de
concepţie,
proiectare, execuţie, recepţie,
utilizare
şi
postutilizare,
indiferent de forma de
proprietate sau destinaţia
construcţiilor,
pentru
aplicarea regulilor obligatorii
stabilite prin actele normative
în
vigoare;
disciplinei în urbanism şi
amenajarea
teritoriului;
autorizării
şi
executării
lucrărilor de construcţii;
Urmărirea
modului
de
aplicare a cadrului normativ și
de reglementare în domeniul
supravegherii
pieţei
produselor pentru construcţii,
în
conformitate
cu
reglementările
armonizate
care transpun Directiva CEE
specifică;
urmăririi comportării în timp şi

recepţiei
lucrărilor
construcţii;

de

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
S-au
efectuat
5
acțiuni de control
care s-au finalizat cu
dispunerea
a
7
masuri si aplicarea a
3
sanctiuni
contraventionale

Termen
de
finalizare
Trim II

Grad de
realizare
(%)
100

S-au efectuat 284
acțiuni de control
care s-au finalizat cu
dispunerea a 143
masuri si aplicarea a
28
sanctiuni
contraventionale
S-au efectuat 22
acțiuni de control
care s-au finalizat cu
dispunerea a 24
masuri
S-au efectuat 3
acțiuni de control
care s-au finalizat cu
dispunerea a 3
masuri
S-au efectuat 36
acțiuni de control
care s-au finalizat cu
dispunerea a 20
masuri

Trim IV

113

Trim II

118

Trim III

100

Trim IV

100

Probleme
întâmpinate
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6

-

Urmărirea
modului
de
aplicare a cadrului normativ și
de reglementare în domeniul

-

Activitati de control si
inspectie la laboratoare de
incercari, statii si baze de
productie

-

S-au
efectuat
5
acțiuni de control
care s-au finalizat cu
dispunerea
a
3
masuri si aplicarea a
unei
sanctiuni
contraventionale

Urmărirea
modului
de
aplicare a cadrului normativ și
de reglementare în domeniul
Urmărirea
modului
de
derulare a programelor şi a
proiectelor derulate în cadrul
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice

-

Activitati de consultanta,
emitere acorduri

-

Urmărirea
modului
de
aplicare a cadrului normativ și
de reglementare în domeniul
soluţionării reclamaţiilor şi
sesizărilor primite de la
cetăţeni
cu
referire
la
probleme privind calitatea și
siguranţa în exploatare a
construcţiilor,
legalitatea
emiterii
autorizaţiilor
de
construire;

-

S-au eliberat 199
acorduri
pentru
realizarea
de
interventii
la
constructii
S-au avizat 246 faze
determinante
S-a participat la 116
comisii de receptie la
terminarea lucrarilor
S-au instrumentat si
solutionat 33 sesizari
conform
O.G.27/2002

autorizării
laboratoarelor
de analize şi încercări în
construcţii;
7

8

-

-

-

Reclamatii si sesizari

-

Trim IV

100

Trim IV

-

Trim IV

-
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EDUCAȚIE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
Nr.
crt.

1

Obiectivul general

Pregătirea unităților de
învățământ
pentru
începerea
în bune
condiții a anului școlar
2016-2017

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)

-

Centralizarea datelor privind
rețeaua
unităților
de
învățământ care vor funcționa
în anul școlar 2016-2017

-

-

-

Realizarea unui sistem
instituțional
stabil
și
funcțional
Evidențierea
modificărilor
care apar în rețeaua
unităților de învățământ
începând cu data de
1.09.2016;
Revizuirea deciziilor de
restructurare
a
rețelei
școlare

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
-

-

-

2

-

Situația statistică a unităților
de învățământ exitente în
anul școlar 2016-2017,
comparativ cu anul școlar
2015-2016

-

Termen
de
finalizare

TOTAL unități cu
personalitate
juridică: 106 unități
de învățământ de
stat; 9 unități cu
personalitate juridică
–
Inspectoratul
Școlar
Județean
Sălaj și unitățile
conexe, 7 unități de
învățământ
particulare:
TOTAL
structuri
școlare arondate –
274 unități.
Întocmirea, predarea
deciziilor
pentru
unitățile
de
învățământ
cu
personalitate juridică
care au modificări în
structură

Septembrie
2016

Analiza și aprobarea
în
Consiliul
de
Administrație
al
Inspectoratului
Școlar
Județean
Sălaj
a
rețelei
unităților
de
învățământ
preuniversitar de stat
și particular care va
funcționa în anul
școlar 2016-2017

1 septembrie
2016

Grad
de
realizare
(%)
100%

Probleme
întâmpinate

100

50

3

-

Fundamentarea proiectului
planului de școlarizare și
emiterea avizului conform
pentru
oreganizarea/
reorganizarea
rețelei
unităților de învățământ
pentru anul școlar 20162017

-

-

4

5

-

Realizarea planului de
școlarizare aprobat de către
Ministerul Educației Naționale
și Cercetării Științifice pentru
anul școlar 2016-2017

-

Organizarea
și
desfășurarea olimpiadelor și
concursurilor școlare

-

Intocmirea proiectului
planului de încadrare al
unităților de învățământ din
județul Sălaj

6

-

7

-

Pregătirea în vederea
organizării simulării
examenelor naționale:
Evaluarea Națională la
clasa a VIII-a, simularea
examenului de Bacalaureat
la clasa a XI și a XII
Organizarea și
monitorizarea evaluării
naționale pentru clasa a IIa, a IV-a, a VI-a pentru toții
elevii din județul Sălaj

-

-

-

-

Analiza și aprobarea
în
Consiliul
de
Administrație,
CLDPS și Consiliul
Consultativ
a
proiectului planului
de școlarizare și
rețeaua
școlară
2016-2017
Proiectul planului de
școlarizare a fost
depus la MENCȘ, în
data de 21.01.2016;
planul de școlarizare
aprobat prin HG nr.
267/ 13.04.2016 și
comunicat
de
Ministerul Educației
Naționale
și
Cercetării Științifice
prin
adresa
32399/18.04.2016;
Elevi calificați la faza
județeană/ națională
la fiecare concurs/
olimpiadă
Centralizarea
datelor/ proiectelor
primite din unități
La nivelul județului
Sălaj, toate unitățile
de învățământ se
încadrează în
numărul de norme
aprobat de către
minister
Situația statistică
prezentată în
raportul întocmit de
ISJ Sălaj și trimis la
MENCȘ și la
Instituția Prefectului
Județului Sălaj
Organizarea și
monitorizarea tuturor
activităților privind
evaluarea națională

1 septembrie
2016

100

Decembrie
2015ianuarie
2016

100

Conform
calendarului
MENCȘ

100

Februarie
2016

100

Conform
calendarului
MENCS

100

Mai-iunie
2016
conform
calendarului

100
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8

-

-

Inscrierea elevilor în clasa
pregătitoare pentru anul
școlar 2016-2017

-

-

-

-

9

-

Organizarea evaluării
naționale pentru absolvenții
clasei a VIII

-

10

Organizarea examenului de
bacalaureat, sesiunea I și
sesiunea a II-a

-

-

Centralizarea la
nivelul Comisiei
Județene a datelor
după fiecare etapă
de înscriere
Centralizarea
locurilor rămase
libere (potrivit
metodologiei până la
începutul anului
școlar Comisia
Județeană aprobă
înscrierea copiilor în
învățământul primar)
Analiza, la nivelul
Comisiei Județene
de Admitere a
cazurilor speciale,
cu respectarea
metodologiei
Raportul comisiei
județene a fost
transmis la Comisia
Națională de
înscriere în
învățământul primar
(elevi înscriși în
clasa pregătitoare –
2152).
Rezultatele sunt
prezentate în
informare
Procent de
promovabilitate
Rezultatele au fost
prezentate în
informări în cadrul
Colegiului
Prefectural
Modul de organizare
și desfășurare a
examenului de
bacalaureat a fost
monitorizat de către
reprezentanții
MENCȘ; au fost
respectate
metodologia și
precizările legale;

Martie-mai
2016 etapele
de înscriere

100

Septembrie
2016

iunie – iulie
2016

Mai - iulie
2016
Augustseptembrie
2016

100

100
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11

-

-

Organizarea și
desfășurarea etapelor de
repartizare a absolvenților
claselor a VIII-a în
învățământul liceal de stat

-

-

-

-

12

13

Asigurarea cu personal didactic a
tuturor unităților de învățământ

-

Monitorizarea modului de
desfășurare a Examenului
Național de Titularizare

-

-

Organizarea
examenului
național de definitvat

-

-

-

-

14

-

Repartizarea
în ședințe
publice a candidaților care
au obținut cel puțin media
de
repartizare
7,
pe
posturile
didactice/
catedrele vacante publicate

-

După finalizarea
etapelor prevăzute
de calendarul
MENCS, pentru anul
școlar 2016-2017:
a. în clasa a IX-a
liceu zi sunt înscriși:
1666 elevi în 63
clase (au fost
propuse 65 clase)
b. în clasa a IX-a
învățământ
profesional cu durata
de 3 ani, sunt
înscriși:
482 elevi în 19 clase
(au fost propuse 20
clase)
Monitorizarea
centrului de examen
constituit în județul
Sălaj
S-au derulat
în
condiții optime toate
activitățile prevăzute
de metodologie¸
S-a
respectat
metodologia
și
calendarul
de
desfășurare
a
examenului;
Au obținut gradul
didactic
–
definitivarea
în
învățământ
un
număr de 58.
Organizarea
și
monitorizarea
activităților prevăzute
în
metodologie
pentru desfășurarea
examenului național
de definitivat
Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar

iulie 2016 –
etapa a III-a
de repartiție
- septembrie
2016 – etapa
a IV-a de
repartiție

100

Confrm
calendarului
MENCȘ

100

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100
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15

-

Repartizarea în ședință
publică a candidaților care
au obținut cel puțin media
de
repartizare
5,
pe
posturile
didactice/
catedrele
vacante/
rezervate

-

16

-

Ocuparea
posturilor
didactice/
catedrelor
rămase vacante/ rezer-vate,
prin completarea normei
didactice a personalului
didactic titular

-

17

-

Ocuparea
posturilor
didactice/
catedrelor
rămase vacante/ rezervate,
la nivelul inspectoratului
școlar
județean,
prin
pretransfer consimțit între
unitățile de învățământ

-

18

-

Detașarea
în
învățământului

interesul

-

19

-

Ocuparea
posturilor
didactice/
catedrelor
rămase vacante/ rezervate
la nivelul inspectoratului
școlar de cadrele didactice
titulare
care
solicită
detașarea la cerere, de
candidații
rămași
nerepartizați și de candidații
care solicită angajarea în
baza notelor de la concursul
din sesiunea iulie 2012 și/
sau concursul din sesiunea
iulie 2013

-

Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar pentru
anul școlar 20162017
Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar pentru
anul școlar
Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar pentru
anul școlar
20162017
Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar pentru
anul școlar
20162017
Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar pentru
anul școlar
20162017

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100
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20

-

Ocuparea
posturilor
didactice catedrelor rămase
vacante/ rezervate în regim
de plata cu ora la nivelul
unităților de învățământ

-

21

-

Verificarea
modului
de
încadrare a unităților privind
respectarea numărului de
posturi, pentru personalul
didactic, didactic auxialiar și
nedidactic,
aprobat de
către Ministerul Educației
Naționale
și
Cercetării,
Științifice
Preluarea la Depozitul de
manuale
școlare
a
manualelor
comandate,
trimise de către edituri, în
baza
contractelor
de
reeditare

-

22

Asigurarea cu manuale școlare

-

-

-

-

-

Respectarea
metodologiei
și
calendarului
mobilității
personalului didactic
din
învățământul
preuniversitar pentru
anul școlar
20162017
-centralizarea datelor
primite din unități

Conform
calendarului
prevăzut în
metodologie

100

Septembrie
2016

100

În urma centralizării
solicitărilor
primite
din școli s-au făcut
comenzile
de
manuale; au fost
încheiate contracte
cu editurile;
La
depozitul
de
manuale școlare al
ISJ Sălaj, au fost
primite
toate
manuale comandate
și au fost distribuite
unităților
școlare
până la data de
12.09.2016
Au fost
onorate
comenzile
pentru
manualele solicitate
de către unitățile de
învățământ
pentru
elevii din clasa XI-XII
Asigurarea
manualelor școlare
pentru anul școlar
2016-2017

12.09.2016

100

Manualele școlare
au ajuns în unități
la data începerii
anului școlar 20162017

Pentru
manualele
comandate
pentru elevii
claselor a XIXII contractele s-au
încheiat la
MENCS în
perioada 1619.08.2016
cu 27 edituri,
având
termen de
onorare a
comenzilor
15.X.2016

55

-

Programarea unităților de
învățământ
pentru
distribuirea
manualelor
școlare

-

Evidența manualelor
școlare primite de la
edituri

-

Lansarea pe SEAP a
licitației pentru rechizitele
școlare

-

25

-

-

26

-

Finalizarea
achiziției
pachetelor
de
rechizite
școlare
Distribuirea
rechizitelor
școlare în teritoriu, de către
Inspectoratul
Școlar
Județean Sălaj
Centralizarea datelor privind
lucrările care se realizează
în unitățile de învățământ;

Lansarea procedurii
de achiziție publică –
publicarea
documentației
de
atribuire în vederea
validării de către
ANRMAP
Achiziția pachetelor
de rechizite școlare

23

24

-

Asigurarea/
achiziției pentru
școlare

realizarea
rechizitele

27

-

Situația privind realizarea
lucrărilor de reparații capitale,
reabilitări, consolidări

-

28

-

Asigurarea cu combustibil a
unităților școlare

-

29

-

Pregătirea parcului de mașini
necesar transportului școlar

-

30

-

Realizarea
măsurilor
de
asigurare
a
securității
unităților de învățământ

-

-

31 august
2016(în
funcție de
datele la
care sunt
onorate
comenzile)
Septembrie
2016

100

31.08.2016

100

100

-

Distribuire
rechizitelor școlare

Septembrie
2016

100

-

Se va urmări stadiul
lucrărilor de reparații
în
unitățile
de
învățământ

100

Centralizarea datelor privind
asigurarea cu combustibil a
unitățlor de învățământ,
gradul de asigurare a
unităților cu combustibil
Verificarea
tehnică
a
microbuzelor școlare în
vederea înlăturării oricărui
pericol pentru transportul
elevilor

-

Asigurarea unităților
de învățământ cu
combustibil

Conform
termenelor
din
contractele
de lucrări
31 august
2016

-

septembrie
2016

100

Asigurarea
securității/
siguranței tuturor unităților
de învățământ.
Evidența modului în care se
asigură securitatea unităților
(dotarea cu camere video și
sisteme de alarmă/ paznici/
cu sprijinul poliției sau a
jandarmeriei/ cu personal
propriu)

-

Verificarea tehnică a
microbuzelor școlare
Evidența
microbuzelor școlare
existente în unitățile
de învățământ
Evidența sistemelor
de
securitate
existente la nivelul
fiecărei unități de
învățământ

31 august
2016
Permanent

100

-

Manualele școlare
au ajuns în unități
în prima săptămână
a
anului
școlar
2016-2017

100

există unități
școlare fără
sisteme de
supraveghere
video
-lipsa paznicilor
(imposibilitatea
încadrării)
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31

Condițiile pe care le îndeplinesc
unitățile de învățământ pentru
păstrarea
și
depozitarea
produselor
furnizate
prin
Programul ”Lapte-Corn”

-

Monitorizarea activității

-

Monitorizarea
activității

32

Existența autorizațiilor de
funcționare și a avizelor sanitare

-

Elaborarea programului de
igienizări de către directorii
unităților de învățământ
Efectuarea lucrărilor de
igienizare în unitățile de
învățământ și obținerea
autorizației de funcționare,
și depunerea declarațiilor
de către directorii unităților
de învățământ la DSP Sălaj
în
vederea
obținerii
autorizației de funcționare

-

Monitorizare

-

Inspecții
tematice
–
”Calitatea
demersului
didactic în semestrul I al
anului școlar 2015-2016”
Perioada:
18.01.25.01.2016

-

Inspecție
tematică
”Organizarea
activității
manageriale și didactice”
Perioada:
22.02.29.02.2016

-

Inspecție
tematică
”Calitatea
demersului
didactic în semestrul al IIlea al anului școlar 20152016”, în perioada 13.06.
– 21.06.2016

-

Monitorizarea
de
către ISJ Sălaj a
respectării
programului propus
de către unități și
încadrarea unităților
în normele de igienă
Verificarea situației
existente în unități
de
către
echipe
mixte
(Instituția
Prefectului,
ISJ
Sălaj, DSP Sălaj)
Raportul scris în
registrul de inspecții
al
unității
de
învățământ;
Concluziile vor fi
prezentate
în
Consiliul
de
Administrație/
Consiliul Profesoral
al unității;
Concluziile
prezentate
în
Consiliul
de
Administrație/
Consiliul Profesoral
al unității;
Concluziile
prezentate
în
Consiliul
de
Administrație/
Consiliul Profesoral
al unității;

33

34

-

-

-

35

-

36

-

-

-

31 august
2016/
Permanent/
modul de
distribuire de
către firme și
de păstrare
a acestora în
condiții
optime
31 august
2016

100

septembrie
2016

100

februarie
2016

100

Martie 2016

100

Iunie 2016

100

100

-
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37

-

Inspecție tematică

-

Verificarea
pregătirii
unităților de învățământ
pentru începerea anului
școlar 2016-2017

-

-

-

-

-

38

-

Ocuparea, prin concurs a
funcțiilor
vacante
de
directori/ directori adjuncți în
unitățile de învățământ

-

-

-

Au fost întocmite
rapoarte în urma
inspecțiilor tematice;
Au fost realizate
măsurile
de
asigurare
a
securității unităților
de învățământ;
Existența
autorizațiilor
de
funcționare
și
a
avizelor sanitare;
Condițiile pe care le
îndeplinesc unitățile
de
învățământ
pentru păstrarea și
depozitarea
produselor furnizate
prin
Programul
”Lapte-Corn”
Asigurarea
cu
combustibil
a
unităților
de
învățământ
Emiterea
deciziilor
de numire în urma
rezultatelor
concursului
organizat în județul
Sălaj, în perioada
12.X. – 16.XII.2016
Semnarea
contractelor
de
management
(66
directori
+
16
directori adjuncți)
Emiterea
deciziilor
de
detașare
în
interesul
învățământului

Augustseptembrie
2016/
Permanent

100

Decembrie
2016ianuarie
2017

100

Din cauza
neîndeplinirii
condițiilor prevăzute
de metodologie,
pentru participare la
concurs sunt numiți,
în continuare prin
detașare în
interesul
învățământului 47
directori și 8
directori adjuncți
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CULTURA ȘI PATRIMONIUL CULTURAL
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL SĂLAJ
Nr.
crt.
1

Obiectivul general

Protejarea patrimoniului
cultural,
a
celui
aparţinând
minorităţilor
naţionale, precum şi a
patrimoniului
imaterial,
prin promovarea unui
cadru legislativ specific în
vederea
promovării
eficiente şi proactive a
patrimoniului
naţional,
precum şi prin programe
şi măsuri specifice privind
evaluarea, restaurarea şi
conservarea,
respectiv
punerea lor în valoare şi
reinserţia
în
viaţa
comunităţii,
prin
dezvoltarea de proiecte
integrate şi de reţele de
cooperare, precum și
susţinerea moştenirii şi
diversităţii
culturale,
conservarea identităţilor
culturale, atât la nivel
naţional, cât şi în cadrul
comunităţilor locale, prin
implicare proactivă a
acestora în viaţa culturală
şi recunoaşterea valorilor
patrimoniale.

Acțiuni
propuse

Obiective specifice
(operaționale)
-

-

-

-

-

-

-

Creşterea gradului de acces
şi de participare la cultură;
Promovarea diversităţii şi
prezervarea
identităţilor
culturale;
Promovarea
multiculturalismului
şi
protejarea
culturii
minorităţilor;

Punerea

în
valoare
a
patrimoniului cultural material
şi
imaterial;
- Promovarea şi dezvoltarea
creaţiei
contemporane
şi/susţinerea creatorilor;
Susţinerea circulaţiei operelor
şi a creaţiilor, promovarea
dialogului intercultural şi a
creaţiei culturale în circuitul
mondial de valori;
Sprijinirea
mobilităţii
creatorilor şi artiştilor, precum
şi a specialiştilor din domeniul
culturii;
Stimularea vieţii culturale în
cadrul comunităţilor locale şi
apropierea
acestora
de
valorile culturii;
Stimularea
dezvoltării
sectorului
industriilor
culturale;

-

ZIUA
NAȚIONALE

CULTURII

-

-

-

-

Rezultate
obținute
(cuantificabil)
A fost marcată, în
parteneriat
cu
Instituția Prefectului,
Ziua
Culturii
Naționale.
A avut loc o întâlnire
cu
oameni
de
cultură,
instituții
publice, artiști
Au
avut
loc
prezentări
ale
instituțiilor culturale
din
județ,
s-au
transmis
mesate
lucrătorilor
din
domeniul culturii.
A fost prezentat un
moment
artistic
susținut de catre
membrii Ansambluui
Profesionist
”Porolissum”
al
Primăriei
Municipiului Zalău

Termen
de
finalizare
15. ian. 2016

Grad de
realizare
(%)
100

Probleme
întâmpinate
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2

3

Potejarea patrimoniului
cultural,
a
celui
aparţinând
minorităţilor
naţionale, precum şi a
patrimoniului
imaterial,
prin promovarea unui
cadru legislativ specific în
vederea
promovării
eficiente şi proactive a
patrimoniului
naţional,
precum şi prin programe
şi măsuri specifice privind
evaluarea, restaurarea şi
conservarea,
respectiv
punerea lor în valoare şi
reinserţia
în
viaţa
comunităţii,
prin
dezvoltarea de proiecte
integrate şi de reţele de
cooperare, precum și
susţinerea moştenirii şi
diversităţii
culturale,
conservarea identităţilor
culturale, atât la nivel
naţional, cât şi în cadrul
comunităţilor locale, prin
implicare proactivă a
acestora în viaţa culturală
şi recunoaşterea valorilor
patrimoniale.

-

Protejarea patrimoniului
cultural,
a
celui
aparţinând
minorităţilor
naţionale, precum şi a
patrimoniului
imaterial,
prin promovarea unui
cadru legislativ specific în
vederea
promovării
eficiente şi proactive a
patrimoniului
naţional,
precum şi prin programe
şi măsuri specifice privind
evaluarea, restaurarea şi
conservarea,
respectiv
punerea lor în valoare şi
reinserţia
în
viaţa
comunităţii,
prin
dezvoltarea de proiecte

-

-

-

-

-

-

-

-

Creşterea gradului de acces
şi de participare la cultură;
Promovarea diversităţii şi
prezervarea
identităţilor
culturale;
Promovarea
multiculturalismului
şi
protejarea
culturii
minorităţilor;

-

Gala Culturii Sălăjene

-

-

Punerea

în
valoare
a
patrimoniului cultural material
şi imaterial;
Promovarea şi dezvoltarea
creaţiei
contemporane
şi/susţinerea creatorilor;
Susţinerea circulaţiei operelor
şi a creaţiilor, promovarea
dialogului intercultural şi a
creaţiei culturale în circuitul
mondial
de
valori;
Sprijinirea
mobilităţii
creatorilor şi artiştilor, precum
şi a specialiştilor din domeniul
culturii;
Stimularea vieţii culturale în
cadrul comunităţilor locale şi
apropierea
acestora
de
valorile
culturii;
Stimularea
dezvoltării
sectorului
industriilor
culturale;
Promovarea
valorilor
patrimoniului cultural material
(mobil şi imobil) şi imaterial;
Verificarea
asigurării
condiţiilor
prevăzute
de
legislaţia în vigoare privitoare
la starea de conservare, a
condiţiilor de securitate şi
respectarea reglementărilor
privind clasarea şi circulaţia
patrimoniului imobil
Asigurarea
informării
cetăţenilor, a instituțiilor și a
ong –urilor în legătură cu
legislaţia
aplicabilă
domeniului
său
de
competenţă.;
Îndeplinirea
atribuţiilor

-

Marcarea
Zilei
Internaţionale
a
Monumentelor şi Siturilor

-

Sărbătorirea
oamenilor de cultură
şi premierea celor
care
au
avut
rezultate deosebite
pe parcursul anului
2015
S-au acordat, sub
patronajul
Ministerului Culturii,
16
trofee
de
excelență
și
18
diplome de onoare
pentru cei care, pe
domenii de referință,
au realizat superior
actul cultural .

15.

martie

100

Sensibilizarea
publicului larg privind
starea degradată a
unor monumente din
judeţul
Sălaj
–
tipărirea
unor
materiale
informative, întâlniri
cu elevii

18 apr. Ziua

100

2016

Internaţională a
Monumentelor şi Siturilor
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integrate şi de reţele de
cooperare, precum și
susţinerea moştenirii şi
diversităţii
culturale,
conservarea identităţilor
culturale, atât la nivel
naţional, cât şi în cadrul
comunităţilor locale, prin
implicare proactivă a
acestora în viaţa culturală
şi recunoaşterea valorilor
patrimoniale.
4

Protejarea patrimoniului
cultural,
a
celui
aparţinând
minorităţilor
naţionale, precum şi a
patrimoniului
imaterial,
prin promovarea unui
cadru legislativ specific în
vederea
promovării
eficiente şi proactive a
patrimoniului
naţional,
precum şi prin programe
şi măsuri specifice privind
evaluarea, restaurarea şi
conservarea,
respectiv
punerea lor în valoare şi
reinserţia
în
viaţa
comunităţii,
prin
dezvoltarea de proiecte
integrate şi de reţele de
cooperare, precum și
susţinerea moştenirii şi
diversităţii
culturale,
conservarea identităţilor
culturale, atât la nivel
naţional, cât şi în cadrul
comunităţilor locale, prin
implicare proactivă a
acestora în viaţa culturală
şi recunoaşterea valorilor
patrimoniale.

-

-

-

-

-

prevăzute
de
lege
în
domeniul
protejării
patrimoniului cultural naţional;
verificarea
respectării
legislației specifice.
Colaborarea cu autorităţile
publice şi cu instituţiile
specializate pentru protejarea
şi punerea în valoare a
bunurilor
din
patrimoniul
cultural naţional şi aplicarea
în acest sens a prevederilor
legale în domeniu;
Promovarea
valorilor
patrimoniului cultural material
(mobil şi imobil) şi imaterial;
Verificarea
asigurării
condiţiilor
prevăzute
de
legislaţia în vigoare privitoare
la starea de conservare, a
condiţiilor de securitate şi
respectarea reglementărilor
privind clasarea şi circulaţia
patrimoniului imobil
Asigurarea
informării
cetăţenilor, a instituțiilor și a
ong –urilor în legătură cu
legislaţia
aplicabilă
domeniului
său
de
competenţă
Îndeplinirea
atribuţiilor
prevăzute
de
lege
în
domeniul
protejării
patrimoniului cultural naţional;
verificarea
respectării
legislației specifice.
Colaborarea cu autorităţile
publice şi cu instituţiile
specializate pentru protejarea
şi punerea în valoare a
bunurilor
din
patrimoniul
cultural naţional şi aplicarea
în acest sens a prevederilor
legale în domeniu;

-

Acţiuni prilejuite de Zilele
Europene ale Patrimoniului

-

-

Activităţi propuse în
concordanţă cu tema
care se va comunica
pentru ZEP 2016
S-a organizat Ziua
Porților
Deschise,
precum și o expoziție
de fotografie, în Sala
de evenimente a
Clădirii Transilvania.
Au participat elevi de
la Colegiul Național
”Silvania” din Zalău
și de la Liceul
Ortodox
”Sfântul
Nicolae” din Zalău

Sept. 2016

100

Zilele
Europene
ale
Patrimoniului
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5.

Protejarea patrimoniului
cultural,
a
celui
aparţinând
minorităţilor
naţionale, precum şi a
patrimoniului
imaterial,
prin promovarea unui
cadru legislativ specific în
vederea
promovării
eficiente şi proactive a
patrimoniului
naţional,
precum şi prin programe
şi măsuri specifice privind
evaluarea, restaurarea şi
conservarea,
respectiv
punerea lor în valoare şi
reinserţia
în
viaţa
comunităţii,
prin
dezvoltarea de proiecte
integrate şi de reţele de
cooperare, precum și
susţinerea moştenirii şi
diversităţii
culturale,
conservarea identităţilor
culturale, atât la nivel
naţional, cât şi în cadrul
comunităţilor locale, prin
implicare proactivă a
acestora în viaţa culturală
şi recunoaşterea valorilor
patrimoniale.

-

-

-

Asigurarea inventarierii şi
verificarea
actualizării
permanente
a
evidenţei
patrimoniului
imobil;
Promovarea
valorilor
patrimoniului cultural material
(mobil şi imobil) şi imaterial;
Verificarea
asigurării
condiţiilor
prevăzute
de
legislaţia în vigoare privitoare
la starea de conservare, a
condiţiilor de securitate şi
respectarea reglementărilor
privind clasarea şi circulaţia
patrimoniului
imobilasigurarea
informării
cetăţenilor, a instituțiilor și a
ong –urilor în legătură cu
legislaţia
aplicabilă
domeniului
său
de
competenţă.;
Îndeplinirea
atribuţiilor
prevăzute
de
lege
în
domeniul
protejării
patrimoniului cultural naţional;
verificarea
respectării
legislației specifice.
Colaborarea cu autorităţile
publice şi cu instituţiile
specializate pentru protejarea
şi punerea în valoare a
bunurilor
din
patrimoniul
cultural naţional şi aplicarea
în acest sens a prevederilor
legale în domeniu.

-

Informarea deţinătorilor de
bunuri
de
patrimoniu,
monumente
istorice
şi
bunuri
mobile
privind
obligaţiile ce le revin prin
legile specifice domeniului
patrimoniului
cultural
naţional

-

Organizarea a 3
întâlniri în cadrul
protopopiatelor
și
primăriilor din județ
pentru
informarea
asupra obligaţiilor ce
le revin prin lege
deţinătorilor
de
monumente istorice,
bunuri mobile și
monumente de for
public

Dec. 2016

100

62

