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ROMÂNIA 

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                Aprobat  

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL MARAMUREŞ            Prefect 

Serviciul Afaceri Europene,                                                  Rudolf Stauder 

şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate    
 

 

 

PLAN  DE  ACŢIUNI  PENTRU  REALIZAREA  ÎN  JUDEŢUL  MARAMUREŞ 

  A OBIECTIVELOR  CUPRINSE  ÎN PROGRAMUL  DE  GUVERNARE  2021 - 2024,  

 ÎN  ANUL  2022 

 

 

1. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI  

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Dezvoltare urbană 

sustenabilă și 

valorificarea resurselor de 

patrimoniu. 

Actualizare Strategie de 

Dezvoltare Durabilă a județului 

Maramureș perioada 2021-2027 

Finalizarea și recepția 

actualizării documentului 

strategic de dezvoltare și 

a livrabilelor  

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Actualizarea documentațiilor 

tehnico-economice pentru 

reabilitarea Palatului 

Administrativ 

Finalizarea actualizării 

documentelor privitoare 

obiectivului 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 
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Proiectul „MaraStrategy” 

Finalizarea proiectului 

prin atingerea 

obiectivelor 

(documentele strategice 

și PATJ, soft-uri și 

arhivistică) 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Sprijin la nivelul regiunii de 

dezvoltare Nord-Vest pentru 

pregătirea de proiecte finanțate 

din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile de 

mobilitate urbană (reședințe de 

județ), regenerare urbană 

(reședințe de județ) și 

infrastructura rutieră de interes 

județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de 

legătură (3D) 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare Plan 

Urbanistic Zonal, studii de 

fundamentare, avize, acorduri 

pentru regenerare urbană în zona 

Aeroportului Internațional 

Maramureș 

PUZ 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Centru adăpostire animală 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

2. Reabilitare drumuri Proiectul Mara - Nord Reabilitare km de drum Acțiuni pe Consiliul 
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județene județean tot 

parcursul 

anului 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ171A Suciu de 

Sus (DJ171) – Groșii Țibleșului 

(DC19) – 10,00 km 

Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ185 Petrova – 

Bistra – Valea Vișeului – 12,00 

km 

Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ108E Mireșu 

Mare – Lucăcești–Dăneștii 

Chioarului – Pribilești – 

Mogoșești–Hideaga(DJ193)–

14,20 km 

Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ 108A  Gârdani – 

lim. Sălaj – 16km – lot 1 Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ 182B  Baia Mare 

– Coaș – 11,4km – lot 2 Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ 188  Bogdan 

Vodă – Vișeu de Jos – 10,9km - 

lot 3 

Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare  DJ 171  Rogoz – 

lim. Sălaj – 15,1km – lot 4 
Reabilitare km de drum 

Acțiuni pe 

tot 

Consiliul 

Județean 
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județean parcursul 

anului 

Maramureș 

Reabilitare și modernizare 

DJ109U Strâmbu Băiuț - Băiuț - 

Botiza 

Reabilitare km de drum 

județean 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

"Pasaj Clubul Văcarilor (Baia 

Mare-Recea)" 
Finalizare obiectiv 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

"Pasaj Italsofa (Baia Mare-

Groși)" 
Finalizare obiectiv 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

„Modernizare și reabilitare 

DJ183-Baia Mare-Izvoare-

DN18” 
Finalizare obiectiv 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

„Pasaj rutier zona Independenței 

intersecție cu Str. Europa din 

Municipiul Baia Mare” 
Finalizare obiectiv 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

„Modernizare și reabilitare pod 

peste Râul Săsar - Str. Europa, 

Municipiul Baia Mare” 
Finalizare obiectiv 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

„Modernizare și reabilitare Str. 

Europa și Str. Dumbravei, 

Municipiul Baia Mare” 
Finalizare obiectiv 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 
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Elaborare documentație tehnico 

–economică SF pentru ,,Piste de 

biciclete’’ 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare documentații tehnico-

economice, avize, acorduri, 

pentru obiectivul: Amenajare 

locuri de popas la drumuri 

județene 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Amplasare Poartă 

Maramureșeană la drum 

județean (inclusiv taxe, avize, 

acorduri și consultanță) 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

3. Construirea și 

modernizarea unităților de 

învățământ 

Servicii de elaborare 

documentații tehnice, avize, 

acorduri pentru reabilitarea 

clădirilor Centru Scolar pentru 

Educatie Incluziva Vișeu de Sus 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare 

documentații tehnice, avize, 

acorduri pentru reabilitarea 

clădirilor Centru Scolar pentru 

Educatie Incluziva Sighetu 

Marmației 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare 

documentații tehnice, avize, 

acorduri pentru reabilitarea 

clădirilor Centru Scolar pentru 

Educatie Incluziva Targu Lapus 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare DALI Acțiuni pe Consiliul 
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documentații tehnice, avize, 

acorduri pentru reabilitarea 

clădirilor Școlii gimnaziale 

speciale Baia Mare 

tot 

parcursul 

anului 

Județean 

Maramureș 

4. Sistemul sanitar și de 

protecție socială 

Proiect Crearea și dotarea unui 

spital modular în cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

„Dr. Constantin Opriș”, Baia 

Mare 

Execuție spital modular 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului  

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare Studiu de Fezabilitate 

pentru construirea unui Spital 

Nou în municipiul Sighetu 

Marmației 

Elaborare SF 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului  

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare 

documentații tehnice, avize, 

acorduri pentru modernizare 

clădire a Spitalului Județean de 

Urgență "Dr. Constantin Opriș" 

Baia Mare 

Finalizare documentații 

tehnice 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului  

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare SF, avize, acorduri 

pentru construirea unui sediu 

nou al Serviciului de Ambulanță 

Județean Maramureș 

Elaborare SF 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului  

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de proiectare DALI 

pentru obiectivul Lucrări de 

amenajare la clădirea Planing 

Familial str. Moldovei nr. 14 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Achiziții de imobile (terenuri) Extras de Carte Funciară Acțiuni pe Consiliul 
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necesare extinderii zonei verzi 

aferente Spitalului de Boli 

Infecțioase și Psihiatrie Baia 

Mare 

– domeniul public Județul 

Maramureș 

tot 

parcursul 

anului 

Județean 

Maramureș 

Reabilitarea  Secției pediatrie III 

Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 

52, jud. Maramureș 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

 Extindere sediu birouri – 

supraetajare Corp parter 

(Service Ambulanță)’’ la 

Serviciul Județean de 

Ambulanță 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

5. Realizarea cadastrului 

sistematic 

Continuarea implementării 

Programului Național de 

Cadastru și Carte Funciară 

(PNCCF) în toate UAT-urile din 

județ 

15.000 imobile 

recepționate în cadrul 

PNCCF 

2022 OCPI 

Maramureș 

 Digitizarea cărților funciare(CF) 

analogice prin conversie în 

format electronic 

5.000 CF-uri convertite 2022 OCPI 

Maramureș 

6. Realizarea cadastrului 

sporadic  

Recepție planuri de 

amplasament și delimitare 

(PAD) 

10.000 PAD-uri 

recepționate 

2022 OCPI 

Maramureș 

 Recepție planuri de situație, 

expertize tehnice, avize 

1500 planuri de situație 

recepționate 

2022 OCPI 

Maramureș 

7. Eliberarea de titluri de 

proprietate  

Continuarea procesului de 

eliberare a titlurilor de 

500 titluri de proprietate 

eliberate 

2022 OCPI 

Maramureș 
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proprietate  

8. Infrastructură sportivă Elaborare SF, avize, acorduri 

pentru construirea unui stadion 

şi o bază sportivă în județul 

Maramureș 

Finalizare SF Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

9. Locuințe pentru 

specialiști în sănătate, 

învățământ și alte 

categorii socioprofesional 

Construire locuințe de serviciu 

prin Agenția Națională pentru 

Locuințe 

Documentații tehnice 

 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

10. Monumente istorice, 

patrimoniu cultural 

Reabilitarea și modernizarea 

Centrului Cultural Maramureș 
Centru reabilitat 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului  

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Lucrări de reabilitare și 

amenajare interioare și 

exterioare la corp clădire B Casa 

Petőfi Baia Mare 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare documentații tehnico-

economice, avize, acorduri, 

pentru obiectivul Muzeul 

Județean de Etnografie și Artă 

Populară 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare documentații tehnico-

economice, avize, acorduri, 

pentru obiectivul Muzeul Satului 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare documentație tehnică DALI Acțiuni pe Consiliul 
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pentru reabilitarea Castelului 

Teleki Pribilești 

tot 

parcursul 

anului 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare DALI, 

avize, acorduri pentru 

reabilitarea clădirii Muzeului 

Judeţean de Istorie şi Arheologie 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare DALI 

pentru obiectivul Muzeul 

Județean de Artă – Centrul 

Artistic Baia Mare 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare DALI, 

avize, acorduri, pentru 

obiectivul de investiții Casa 

Mihalca din Petrova 

DALI 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Achiziții de imobile clasate ca 

monumente istorice Extras de Carte Funciară 

– domeniul public Județul 

Maramureș 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

 Administrația publică     

1. Mecanisme de guvernare 

și proces decizional: 

Guvernare focalizată pe 

priorități și obiective 

Măsuri privind coordonarea 

acțiunilor și asigurarea 

mecanismelor la nivelul 

județului pentru atingerea 

obiectivelor cuprinse în 

Nr. măsuri 2022 

Instituția 

Prefectului 

Jud. 

Maramureș 
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Programul de Guvernare și în 

politicile naționale și de afaceri 

europene. 

Masuri privind eficientizarea 

activităților privind coordonarea, 

controlul și monitorizarea 

serviciilor publice deconcentrate 

Nr. măsuri 2022 

Instituția 

Prefectului 

Jud. 

Maramureș 

Activităţi ale Grupului judeţean 

de modernizare a administraţiei 

publice Nr. activități Semestrial 

Instituția 

Prefectului 

Jud. 

Maramureș 

 

 

2. MINISTERUL FINANȚELOR 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Creşterea eficienţei 

colectării veniturilor 

bugetului consolidat al 

statului 

Monitorizarea zilnică a încasărilor la 

bugetul general consolidat în 

vederea întreprinderii de măsuri 

operative pentru realizarea 

programului de încasări la nivelul 

fiecărei structuri fiscale subordonate 

şi pe fiecare buget, concomitent cu 

reducerea costurilor de colectare 

pentru fiecare leu încasat. 

Gradul de realizare a 

programului de 

încasări venituri 

bugetare 100% 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Monitorizarea strică a arieratelor Arieratele bugetare 

recuperabile de 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 
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recuperabile, reducerea volumului 

arieratelor recuperabile aflate în sold 

la sfârşitul anului 2020. 

(mil.lei) la PJ – 60% 

și PF – 30%. 

 Colectarea creanţelor bugetare prin 

executare silită. 

Sume realizate la 

bugetul general 

consolidat al statului 

prin executare silită  

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

 Perfecţionarea calificării 

profesionale a întregului personal în 

vederea aplicării corespunzătoare a 

actelor normative şi procedurilor în 

scopul creşterii gradului de colectare 

a veniturilor bugetare. 

Numar de acțiuni de 

perfectionare 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

2. Stimularea conformării 

voluntare a 

contribuabililor la 

declararea şi plata 

obligaţiilor fiscale, în 

vederea creşterii 

veniturilor colectate şi 

reducerii costurilor de 

administrare 

Acordarea de asistenţă pentru 

aplicarea concretă a prevederilor 

legale. 

-Nr. contribuabili care 

au beneficiat de 

asistenţă la sediul 

organelor fiscale/prin 

telefon /prin 

corespondenţă scrisă 

şi electronică 

- asistenţă prin 

Formularul Unic de 

Contact 

- Nr. întâlniri cu 

contribuabilii din 

cadrul judeţului 

- Nr. activități de 

asistenţă desfăşurate 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 
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la nivelul serviciilor 

fiscale teritoriale 

- Nr. petiţii soluţionate 

prin FUC 

3. Prevenirea şi 

reducerea evaziunii 

fiscale prin creşterea 

eficienţei şi eficacităţii 

activităţii de inspecţie 

fiscală 

Intensificarea acţiunilor de inspecţie 

fiscală asupra contribuabililor cu risc 

fiscal ridicat pentru administraţia 

fiscală. 

Număr inspectii 

efectuate  

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Selectarea pentru acţiunile de 

verificare a contribuabililor care au 

înregistrat pierderi în anii anteriori, 

identificarea cauzelor şi aplicarea 

măsurilor legale. 

Număr inspectii 

efectuate 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Selectarea pentru inspecţia fiscala a 

persoanelor fizice pe baza analizei 

de risc, identificarea veniturilor 

nedeclarate, asigurarea unei 

informări cât mai bune a acestei 

categorii de contribuabili în scopul 

înţelegerii legislaţiei fiscale în 

vederea conformării voluntare la 

declararea veniturilor realizate. - 

Intensificarea dispunerii de măsuri 

asigurătorii de către organele de 

inspecţiei fiscală în cazurile care 

prezintă riscul sustragerii, ascunderii 

Sume stabilite 

suplimentar pe un 

inspector, urmare 

inspectiilor fiscale la 

contribuabili persoane 

juridice și persoane 

fizice 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 
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sau risipirii patrimoniului. 

Dezvoltarea schimbului de 

informaţii cu celelalte structuri din 

cadrul ANAF, cu alte instituţii şi 

autorităţi naţionale şi din statele 

membre ale Uniunii Europene, 

valorificarea acestora pentru 

diminuarea evaziunii fiscale. 

Diminuarea pierderii 

fiscale pe o inspecţie, 

urmarea a inspecţiilor 

fiscale efectuate la 

contribuabilii 

persoane juridice care 

înregistrează pierdere 

fiscală. 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

4. Îmbunătăţirea relaţiei 

cu contribuabilii 

Dezvoltarea serviciului Patrimven în 

scopul facilitării schimbului de 

informaţii între autorităţi/instituţii 

publice şi organele fiscale. 

Procent din solicitări 

în format hârtie, 

soluţionate în 

maximum 25 zile - 

60% 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Mediatizarea legislaţiei fiscale în 

vederea informării şi educării 

contribuabililor din punct de vedere 

fiscal; îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor acordate contribuabililor. 

Permanent 31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Dezvoltarea comunicării externe şi 

interne în vederea creşterii calităţii 

serviilor oferite contribuabililor. 

Procent din e-mail-uri, 

soluţionate în 

maximum 20 de zile – 

60% 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Reducerea contactului direct între 

angajaţi şi contribuabili prin 

încurajarea accesului electronic la 

informaţiile fiscale. Popularizarea 

serviciului Spaţiu Privat Virtual 

Programării online 

pentru serviciile 

oferite de ghiseu unic 

– 100% 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 
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pentru realizarea comunicării 

electronice a informaţiilor şi 

înscrisurilor între ANAF şi 

persoanele fizice şi juridice, în 

legătură cu situaţia fiscală a acestora. 

Simplificarea accesului la serviciile 

administraţiei fiscale şi reducerea 

timpului alocat de contribuabili în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor 

fiscale prin funcţionarea ghişeului 

unic şi utilizarea sistemului de 

gestionarea a cozilor. 

Gradul de soluţionare 

al solicitărilor de 

informaţii de interes 

public – 100% 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

Mediatizarea şi îndrumarea 

contribuabililor de a solicita 

asistenţă telefonică prin intermediul 

centrului unic de asistenţă (Call-

center), organizat la nivel central în 

cadrul ANAF. 

Gradul de soluţionare 

al 

petiţiilor/solicitărilor 

depuse de cetăţeni – 

100% 

31.12.2022 AJFP 

Maramureş 

5. Utilizarea tehnicilor de 

management al 

riscurilor în vederea 

creşterii colectării 

taxelor în cadrul 

operaţiunilor de 

vămuire 

- Intensificarea urmăririi execuţiei 

bugetului de stat pentru sursele de 

venituri bugetare   

- valoare încasări la 

bugetul de stat   

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Maramureş 

Întărirea planului de control ulterior 

asupra operaţiunilor vamale prin 

reverificarea unui număr mai mare 

de declaraţii vamale şi o analiză 

amănunţită a acestora mai ales în 

- nr. declaraţii vamale 

reverificate 

- nr. DRS-uri emise 

-valoare sume 

identificate 

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Maramureş 
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ceea ce priveşte încadrarea tarifară, 

originea mărfurilor şi taxele 

antidumping.Întocmirea Proceselor-

verbale de Control şi Decizii de 

Regularizare în vederea recuperării 

la bugetul de stat a sumelor 

constatate. 

suplimentar 

6. Aplicarea legislaţiei 

privind autorizarea, 

atestarea avizarea 

persoanelor juridice şi 

fizice care desfăşoară 

activităţi de producţie 

îmbuteliere, ambalare, 

primire, deţinere, 

depozitare şi/sau 

expediere, 

comercializare, 

utilizare finală a 

produselor accizabile 

Emitere autorizaţii, atestate şi alte 

acte administrative solicitate de 

persoane fizice şi juridice din judeţul 

Maramureş - operatori cu produse 

accizabile: antrepozitari autorizați, 

destinatari înregistraţi, expeditori 

înregistraţi, importatori autorizați, 

comercianţi en-gros, comercianţi en-

detail, utilizatori finali, inclusiv 

gospodării individuale 

 

- nr. autorizatii 

antrepozite fiscale,  

nr. autorizatii 

destinatari înregistrați 

ocazional 

-nr. atestate 

comercializare en-

detail / en-gross 

produse energetice 

emise  

-nr. atestate 

comercializare en-

gross băuturi alcoolice 

şi ţigări emise 

-nr. autorizaţii 

utilizator final emise 

- -nr. acţiuni 

supraveghere 

denaturare alcool 

-nr. controale 

operatori economici 

cu produse accizabile 

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Maramureş 
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-nr. decizii de 

impunere întocmite 

privind plata accizei la 

gospodării individuale 

de producţie ţuică şi 

rachiuri din 

fructe/valoare lei 

-nr. notificări utilizare 

gaz natural 

înregistrate 

7. Monitorizarea 

respectării prevederilor 

legale privind 

supravegherea mişcării 

produselor accizabile 

în regim suspensiv de 

accize pe teritoriul 

naţional şi comunitar 

Utilizarea aplicaţiei EMCS-RO 

MISCARI care permite gestionarea 

e-DA întocmit în cazul deplasării 

produselor accizabile în regim 

suspensiv de la plata accizei în 

format electronic şi stabilirea tipului 

controalelor în funcţie de analiza de 

risc 

 

-nr. e-DA-uri emise ,  

- nr. controale fizice 

efectuate ca urmare a 

supravegherii 

expedierii produselor 

accizabile în regim 

suspensiv de accize, 

-nr. e-DA–uri primite, 

-nr. controale fizice 

efectuate la destinație 

în vederea 

supravegherii recepţiei 

de produse accizabile 

achizitionate în regim 

suspensiv de accize, 

- nr. rapoarte de 

control e-DA 

întocmite în aplicația 

EMCS-RO MISCARI 

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Maramureş 

Elaborare/transmitere/colectare Număr adrese Permanent Biroul Vamal 
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propuneri de modificare 

ordine/proceduri/instrucțiuni 

specifice activității de supraveghere 

a mișcărilor cu produse accizabile  

circulare/ordine/ 

instrucțiuni 

de Frontieră 

SIGHET 

Participarea și/sau organizarea de 

sesiuni de instruire a lucrătorilor 

vamali (formatori DGV și/sau alte 

instituții)  

Număr sesiuni instruire 

 

Număr persoane 

instruite 

31.12.2022 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Implementarea de profile de risc în 

sistemul EMCS-RO pentru tratarea 

riscurior potențiale/dovedite 

identificate   

Număr profile de risc Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Monitorizare mișcări în regim 

suspensiv de accize neînchise în 

termen legal 

Număr mișcări 

neînchise 
Lunar 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Monitorizare permanentă în 

domeniul specific de activitate 

Număr e-DA neînchise 

în termen legal 
Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

 

Monitorizare permanentă în 

domeniul specific de activitate 

Număr de situații 

depuse lunar de agenții 

economici cu ajutorul 

aplicației EMCS-

Stocuri 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

8. Protejarea teritoriului 

vamal naţional şi 

comunitar prin 

combaterea traficului 

ilicit de droguri, 

precursori, substanţe şi 

preparate stupefiante şi 

Efectuare controale fizice asupra 

mijloacelor de transport şi a 

coletelor poștale pentru combaterea 

traficului illicit de droguri, produse 

cu regim special, mărfuri 

contrafăcute şi pirat, CITES, flora, 

faună pe cale de dispariţie, a 

-nr .controale în 

vederea verificării 

respectării drepturilor 

de proprietate 

intelectuală, constatări 

-nr. colete poştale 

verificate 

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Maramureş 
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psihotrope produse cu 

regim special, 

respectiv produse 

strategice, cu dublă 

utilizare, arme, 

muniţii, substanţe 

chimice periculoase, 

produse care afectează 

stratul de ozon, 

produse radioactive, 

biologice, 

nucleare,etc.,al 

traficului illicit cu 

bunuri culturale 

mobile, cu specii 

sălbatice de floră şi 

faună, cu metale şi 

pietre preţioase, al 

traficului de mărfuri cu 

risc pentru sănătatea şi 

siguranţa 

consumatorului al 

traficului cu mărfuri 

contrafăcute şi pirat , 

precum şi prin 

supravegherea vamală 

a pieţei 

bunurilor culturale mobile, 

metalelor, pietrelor preţioase 

-nr. constatări 

-nr.cazuri confiscări 

-valoarea bunurilor 

confiscate 

Efectuare acțiuni comune cu alte 

instituţii ale statului în vederea 

respectării reglementărilor legale în 

vigoare privind DPI, siguranţa şi 

securitatea populaţiei, traficul ilicit 

de droguri şi supravegherea vamală 

a pieţei  

-nr. controale realizate 

în comun cu IPJ, 

Comisariatul Judeţean 

pentru Protecţia 

Consumatorului şi 

DSVSA, etc. 

-nr. constatări 

Permanent Biroul Vamal 

de Interior 

Maramureş 

Pregătirea, participarea și 

coordonarea activității unităților 

vamale la acțiuni comune de tip 

JCO, pe diferite domenii și vectori 

de transport 

Număr operațiuni 

vamale comune JCO Conform 

plan 

operațional 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Actualizarea, consultarea bazelor de 

date/surselor, identificarea riscurilor 

și emiterea de produse de analiză de 

risc și/sau măsuri de supraveghere și 

control 

Număr produse analiză 

de risc 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Implementarea/utilizarea/dezvoltarea 

aplicațiilor informatice specifice 

(ADIS, IIP, COPIS, PRECURSORI, 

RIF, CEN, BI I, RAPEX, DUAL 

USE, ENVIRONET etc.) 

Număr activități 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Intensificarea controalelor pentru 

intrările/ieșirile de deșeuri 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 
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Intensificarea controalelor privind 

exportul de lemne și bușteni 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Intensificarea controalelor privind 

importurile de ”freon” 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

 Organizarea și desfășurarea de 

acțiuni operative pe linia prevenirii 

și combaterii traficului de droguri, a 

contrabandei cu țigări și mișcării de 

numerar, împreună cu structurile de 

supraveghere și control vamal din 

cadrul Direcției Generale a Vămilor/ 

direcțiilor regionale 

vamale/birourilor vamale   

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

9. Antifrauda vamală Efectuarea de controale ulterioare 

sau inopinanate/reverificari 

declaratii vamale la solicitarea altor 

instituții ale statului. Întocmirea de 

acte specifice în vederea recuperării 

la bugetul UE și la bugetul de stat a 

sumelor constatate 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Intensificarea controalelor privind 

codurile Meursing 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Intensificarea controalelor mărfurilor 

susceptibile de a fi subevaluate, în 

special a mărfurilor provenite din 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 
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China 

Intensificarea controalelor privind 

mărfurile supuse taxelor 

antidumping 

Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

 Implementarea auditului vamal Număr acțiuni 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

10. Asigurarea 

implementării 

uniforme la nivelul 

autorității vamale a 

prevederilor 

comunitare privind 

managemntul 

riscurilor pentru 

securitate și siguranță 

Identificarea de noi riscuri (ricuri 

potențiale) cu impact asupra 

siguranței și securității 

Număr Crc-uri 

actualizate Semestrial 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Analiza riscurilor cu impact asupra 

siguranței și securității și propunerea 

de măsuri  

Număr propuneri de 

modificare Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

 Actualizarea bazelor de date utilizate 

în aplicarea criteriilor comunitare de 

analiză de risc pentru siguranță și 

securitate 

Număr propuneri de 

modificare 
Semestrial 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

11. Prevenirea și 

combaterea evaziunii 

fiscale 

Organizarea, coordonarea, 

îndrumarea și participarea la 

activități specifice și acțiuni de 

supraveghere și control în vederea 

prevenirii și combaterii traficului 

ilicit cu țigarete și produse din tutun 

- Număr acțiuni de 

control; 

- Număr cazuri 

identificate de 

încălcare a 

legislației; 

- Număr țigarete 

confiscate; 

- număr operațiuni 

vamale comue – 

JCO; 

- Număr profile de 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 
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risc/alerte; 

- Număr decizii de 

distrugere; 

Organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de control și supraveghere 

vamală, comun de către echipe de 

control ale DRV și alte instituții 

Număr acțiuni 

Conform 

solicitărilor 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Verificarea mijloacelor de transport 

și a mărfurilor aflate sub 

supraveghere vamală, în punctele de 

trecere a frontierei 

Număr acțiuni/ număr 

constatări 

Conform 

planului-

operațiuniilor 

solicitate de 

DGV 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de control și supraveghere 

în zona specială de supraveghere, în 

comun de către echipele mobile și 

echipe canine  

Număr acțiuni/ număr 

constatări 

Conform 

Ordinului de 

misiune 

întocmit 

conform 

planului 

bilunar 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

Acțiuni de verificare, pe baza 

analizei datelor și informațiilor din 

situațiile și rapoartele periodice 

depuse de operatorii economici în 

onfromitte cu reglementările fiscale 

în vigoare, din baza proprie de date 

sau a informațiilor obținute prin 

acțiuni de cooperare administrativă. 

Număr verificări 

Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 

 Supravegherea și verificarea 

locurilor de 

depozitare/comercializare a 

Număr acțiuni/ număr 

constatări Permanent 

Biroul Vamal 

de Frontieră 

SIGHET 
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mărfurilor supuse reglementărilor 

vamale pentru care sunt indicii de 

fraudă vamală. 

 

 

3. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII 
NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 
Indicatori de 

rezultat 

Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

 Transportul rutier     

1. Dezvoltarea, 

modernizarea și 

digitalizarea 

infrastructurii rutiere, 

prin accelerarea 

programelor de investiții 

cu impact asupra 

creșterii gradului de 

absorbție a fondurilor 

europene nerambursabile 

alocate prin Programul 

Operațional 

Infrastructura Mare 

2014-2020 

Reabilitarea Drumul Nordului – 

Maramureș, Etapa I 

Km reabilitați de 

drumuri județene și 

lucrări anexe  

 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Pod peste Tisa în zona Teplița-

Sighetu Marmației 

Finalizare obiectiv Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș în 

parteneriat cu 

CNAIR 

Completare revizuire SF pentru 

Drum Expres Petea-Satu Mare-

Baia Mare, sector Satu Mare-

Baia Mare 

 Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

2. Îmbunătățirea siguranței 

rutiere, în concordanță 

cu politica U.E., prin 

implementarea unor 

programe de investiții 

naționale 

Reabilitare DJ 186, Sector 

Bârsana(DJ 185) – Strâmtura – 

Rozavlea – Șieu - Bogdan Vodă 

– Dragomirești - Săliștea de Sus 

- Săcel(DN17C) 

Km reabilitați de 

drumuri județene  și 

lucrări anexe 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Reabilitare DJ 187, Km reabilitați de Acțiuni pe Consiliul 
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Leordina(DN18) – Ruscova – 

Repedea – Poienile de Sub 

Munte 

drumuri județene  și 

lucrări anexe 

tot 

parcursul 

anului 

Județean 

Maramureș 

Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții ”Varianta 

de ocolire Baia Mare” 

Finalizare și recepție 

studiu fezabilitate 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții ”Varianta 

de ocolire Sighetu Marmației” 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Lucrări de intervenție pentru 

protecția structurii rutiere, 

reabilitarea și modernizarea 

elementelor de siguranță rutieră 

pe traseul de drumuri județene 

DJ 184 – DJ 109F – DJ 185 

 Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de actualizare a 

documentațiilor tehnico 

economice a sistemului video de 

monitorizare a principalelor căi 

de comunicare rutieră din județul 

Maramureș 

Documentații 

actualizate 

recepționate 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare SF, avize, acorduri 

pentru construire Autogară 

transport județea 

Elaborare SF Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Stații de reîncărcare vehicule 

electrice amplasate pe rețeaua de 

drumuri județene din județul 

Stații de reîncărcare Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 
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Maramureș anului 

 Transport Feroviar     

1. Creșterea competitivității 

transportului feroviar pe 

piața internă 

Reparatie capitala cladire de 

calatori Statia CF Vișeul de Jos 

 2022 SRCF Cluj 

Reparatie Tunel Runcu Linia CF 

Valea Viseului-Petrova Refacere 

Tunel la Gabarit km 3+681 - 

3+840 

 2022 SRCF Cluj 

RK linie CF Satu Mare - Baia 

Mare, interval Busag - Baia Mare 

km 48+403-58+984 

 2023 SRCF Cluj 

Reparatie capitală Pod km 

172+603, Linia CF 412 Apahida 

- Baia Mare, între staţiile Lăpuşel 

- Baia Mare 

 

 2023 SRCF Cluj 

Consolidare terasament si 

refacere aparare mal km 19+258-

19+346 Linia CF 422 A Valea 

Viseului - Viseul de Jos 

 2022 SRCF Cluj 

2. Modernizare treceri la 

nivel pe raza Sucursalei 

Regionala CF Cluj 

Modernizare TN km 56+500, 

linia CF Satu Mare-Baia Mare 

 2023 SRCF Cluj 

TN km 0+188, Linia CF L415  

Ram. Satulung-Buşag cu DE 58 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

177+857, Linia CF Apahida-Baia 

Mare in statia Baia Mare 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

222+332, Linia CF Salva-

Sighetu Marmatiei  in Statia   

 2022 SRCF Cluj 



25 

 

Cămara Sighet 

Modernizare trecere la nivel km 

228+045, Linia CF Salva-

Sighetu Marmatiei, intre statiile 

Cămara Sighet-Bocicoi 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

26+665,  Linia CF Salva-Sighetu 

Marmatiei, intre statiile 

Leordina-Viseu de Jos 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

18+638, Linia CF Salva-Sighetu 

Marmatiei, intre statiile 

Leordina-Valea Viseului 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

21+020, Linia CF Salva-Sighetu 

Marmatiei, intre statiile 

Leordina-Viseu de Jos 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

23+652, Linia  CF Salva-Sighetu 

Marmatiei, intre statiile 

Leordina-Viseu de Jos 

 2022 SRCF Cluj 

Modernizare trecere la nivel km 

12+410, Linia CF Salva-Sighetu 

Marmatiei, intre statiile 

Leordina- Valea Viseului 

 2022 SRCF Cluj 

 Transport aerian     

1. Continuarea procesului 

de dezvoltare și 

modernizare a 

infrastructurii 

Asigurarea unui transport aerian 

performant, respectând 

standardele, reglementările 

aplicabile și cerinte de sigurantă 

 2022 Aeroportul 

Maramureș 
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aeroportuare și securitate. 

Accesarea de fonduri structurale 

pentru investiția ”Extindere  și 

modernizare terminal pasageri la 

Aeroportul Internațional 

Maramureș”. 

 2022 Aeroportul 

Maramureș 

 
 

4. MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 
NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de 

rezultat 

Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Creșterea ritmului 

anual de absorbție a 

fondurilor europene în 

perioada 2021-2023, 

aferente exercițiului 

financiar 2014-2020 

Proiectul -  ”ALTHERA – terapii 

alternative în Maramureş şi 

Ivano Frankivsk (ALTHERA – 

Alternative Therapies in 

Maramures and Ivano 

Frankivsk)” 

Realizarea centrului Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Proiectul „Overcoming Barriers: 

improving the mobility of 

residents of the border region of 

Transcarpathia (Ukraine), 

Maramures (Romania)” 

Sistem monitorizare a 

transportului public 

județean. 

Documentații tehnice 

reabilitate stații de 

așteptare călători. 

Construire 4 stații 

pilot 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Proiectul COMAND - 

Synchronization of operational 

emergency situations in border 

Centru de comandă Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 
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region - COMAND - 

Sincronizarea operațională a 

situaţiilor de urgenţă în regiunea 

de graniţă (în parteneriat) 

Parteneriat în proiectul 

„DIKEINSPECT - Complex 

flood-control strategy on the 

Upper Tisza catchment area - 

Strategie complexă de control a 

inundaţiilor în bazinul 

hidrografic Tisa Superioară OT 8 

– Provocări comune în domeniul 

siguranţei şi securităţii” 

Plan armonizat de 

management asupra 

digurilor 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Proiect ”Centrul Europe Direct 

Maramureș 2018-2020” 

Atingerea acțiunilor 

propuse conform 

planului anul 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Proiect în 

parteneriat 

 

Proiect Mara Roads 

Atingerea acțiunilor 

propuse conform 

planului anul 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Proiect MOBI: Infrastructură 

transfrontalieră modernă – 

Regiunea Carpatică de succes 

HUSKROUA 1702/7.1/0023 

Plan mobilitate Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

2. Îmbunătățirea 

serviciilor de suport și 

asistență directă pentru 

Măsuri privind creşterea gradului 

de absorbție a fondurilor 

europene în judeţ. 

Nr. întâlniri Permanent Instituţia 

Prefectului Jud. 

Maramureş 



28 

 

beneficiari, inclusiv la 

nivel local, în vederea 

creșterii nivelului de 

informare privind 

oportunitățile de 

finanțare și a calității 

proiectelor 

Transmiterea de informaţii 

autorităţilor publice locale şi 

instituţiilor publice cu privire la 

fondurile structurale prin reţeaua 

de promotori de la nivelul 

autorităţilor publice locale 

Nr. informări Permanent Instituţia 

Prefectului Jud. 

Maramureş 

Monitorizare și întocmire situație 

privind proiectele finanţate din 

fonduri europene nerambursabile 

la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice din judeţului 

Maramureş. 

Nr. informări Semestrial Instituţia 

Prefectului Jud. 

Maramureş 

Elaborarea unui „Buletin de 

informaţii europene”, 

săptămânal, publicat pe pagina 

de web a Instituţiei Prefectului 

Judeţul Maramureş şi 

transmiterea lui prin e-mail către 

autorităţile administraţiei publice 

locale 

Nr. buletine Lunar Instituţia 

Prefectului Jud. 

Maramureş 

Elaborarea “Catalogului surselor 

de finanţare”, publicarea acestuia 

pe pagina web a Instituţiei 

Prefectului Judeţul Maramureş şi 

transmiterea lui prin e-mail către 

reţeaua de promotori. 

Nr. cataloage 

elaborate 

Trimestrial Instituţia 

Prefectului Jud. 

Maramureş 

 

 

5. MINISTERUL ECONOMIEI 
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NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Digitalizarea și 

eficientizarea 

activităților de control 

din cadrul Autorității 

prin implementarea 

unui sistem informatic 

integrat care să permită 

raportarea și 

înregistrarea acțiunilor 

de control, precum și 

monitorizarea 

activității desfășurate 

de comisariatele 

teritoriale care să 

permită obținerea de 

informații în timp rea 

Verificarea modului de 

respectare a prevederilor 

Ordinului comun nr. 

724/1082/360/2013 privind 

atestarea produselor tradiționale 

și ale Ordinului nr. 

394/29/89/2014 privind atestarea 

produselor alimentare obținute 

conform rețetelor consacrate 

românești 

 

Rezultate controale 13.12.2021 

– 

14.01.2022 

CJPC 

Maramureș 

Verificarea respectării 

prevederilor legale privind 

protecția consumatorilor la 

comercializarea echipamentelor 

electrice de joasă tensiune 

Rezultate controale 17.01.2022

-

28.01.2022 

CJPC 

Maramureș 

Verificarea prevederilor legale 

privind protecția consumatorilor 

la comercializarea produselor 

cosmetice 

Rezultate controale 31.01.2022

-

11.02.2022 

CJPC 

Maramureș 

Verificarea respectării 

prevederilor legale privind 

protecţia consumatorilor la 

comercializarea suplimentelor 

alimentare 

Rezultate controale 14.02.2022

-

25.02.2022 

CJPC 

Maramureș 

Verificarea respectării 

prevederilor legale privind 

Rezultate controale 28.02.2022

-

CJPC 

Maramureș 
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protecția consumatorilor la 

comercializarea florilor 

04.03.2022 

Verificarea respectării 

prevederilor legale ale protecției 

consumatorilor la 

comercializarea 

zaharului,siropurilor din zahar, 

miere 

Rezultate controale 07.03.2022

-

11.03.2022 

CJPC 

Maramureș 

Verificarea respectării 

prevederilor legale privind 

protecția consumatorilor la 

comercializarea şi etichetarea 

produselor alimentare ecologice 

Rezultate controale 14.03.2022

-

18.03.2022 

CJPC 

Maramureș 

Verificarea modului de 

comercializare, denumire, 

marcare şi etichetare produse 

textile 

Rezultate controale 21.03.2022

-

31.03.2022 

CJPC 

Maramureș 

2. Finanțarea 

Programului anual de 

închidere și 

reconstrucție ecologică 

a minelor aprobate la 

închidere prin Hotărâri 

de Guvern. 

 

Pregătire în vederea modernizării 

și retehnologizării stațiilor de 

epurare pentru apele de mină 

provenite din mine inchise, 

conform Pactului Ecologic 

European 

 2022 REMIN S.A. 

Pregătire investiții în regenerarea 

și decontaminarea siturilor, 

refacerea terenurilor degradabile, 

dezvoltarea de noi proiecte pe 

terenurile recuperate, inclusiv 

pentru dezvoltarea de capacități 

de producție de energie 

 2022 REMIN S.A. 
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regenerabilă. 

3. Exploatarea resurselor 

minerale secundare din 

haldele și iazurile de 

decantare provenite din 

industria minieră. 

Pregătire investiții în vederea 

intăririi economiei circulare, 

producției și consumului 

durabile, inclusive de recuperare 

a deșeurilor și inovare/reciclare, 

adaptate specificității zonelor 

miniere. 

 2022 REMIN S.A. 

Pregătire în vederea inventarierii 

obiectivelor miniere și 

transformarea în depozite de 

stocare carbon (CCS). 

 2022 REMIN S.A. 

4. Creşterea 

reprezentativităţii la 

nivelul mediului de 

afaceri local 

Menținerea relațiilor cu membrii 

actuali si atragerea unor noi 

membri reprezentativi din 

Maramureș 

 

2022 CCI Maramureș 

Organizarea de cursuri de 

formare profesională 
 

2022 CCI Maramureș 

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 

– Webinarii 
 

2022 CCI Maramureș 

Informare – Documentare 

Comercială și Arbitraj Comercial 
 

2022 CCI Maramureș 

Vizite de lucru la sediul 

operatorilor economici din 

județul Maramureș pentru a 

cunoaște cerințele mediului de 

afaceri și a promova direct 

serviciile, acțiunile și activitățile 

CCI Maramureș; 

 

2022 CCI Maramureș 

5. Promovarea mediului Organizarea sau participarea la  2022 CCI Maramureș 
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de afaceri local evenimente destinate promovării 

mediului de afaceri local și 

atragerii de investiții, în țară și 

străinătate: misiuni economice, 

târguri și expoziții, forumuri de 

afaceri, parteneriate economice 

etc.  

Organizarea de întâlniri 

ONLINE cu parlamentari, 

reprezentanți ai ministerelor 

economice, consilierii economici 

și comerciali ai Ambasadelor 

străine acreditate la București; 

 

2022 CCI Maramureș 

Organizarea de Târguri - 

Expoziții - Nunta de la A la Z, 

Auto Show, Rivulus Dominarum 

- eventual și altele, în funcție de 

reglementările impuse de 

autorități in contextul pandemiei 

de Covid-19 

 

2022 CCI Maramureș 

Promovarea târgurilor organizate 

de Romexpo membrilor CCI 

Maramureș -care pot obține 

facilități în calitate de expozanți 

-, dar nu numai 

 

2022 CCI Maramureș 

Furnizarea de Informații de 

afaceri, Promovare cerere-ofertă, 

servicii de identificare de 

potențiali parteneri pentru 

companii, în/ din țară și 

 

2022 CCI Maramureș 



33 

 

străinătate; 

Furnizarea de standarde și 

eliberarea de certificate de 

origine 

 

2022 CCI Maramureș 

Înscrieri în Registrul Național de 

Publicitate Mobiliară 
 

2022 CCI Maramureș 

Organizarea Topului Firmelor 

din județul Maramureș – ediția a 

XXIX-a 

 

ultima 

decadă a 

lunii 

octombrie 

sau prima 

decadă a 

lunii 

noiembrie 

CCI Maramureș 

Elaborarea și distribuirea de 

materiale de promovare a 

potențialului economic local – 

Repere economice 

maramureșene și alte rapoarte, 

instrumente dedicate, broșuri, 

cataloage etc.  

 

2022 CCI Maramureș 

6. Intensificarea 

cooperării cu 

autoritățile publice 

locale și regionale 

Participarea la elaborarea și 

raportarea de către Instituția 

Prefectului – Județul Maramureș 

a Planului judetean de acțiuni 

pentru anul 2022  

 

2022 CCI Maramureș 

Îndeplinirea obiectivelor 

Acordului de parteneriat încheiat 

cu Consiliul Județean 

Maramureș și încheierea de 

 

2022 CCI Maramureș 
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protocoale similare cu Instituția 

Prefectului – Județul Maramureș 

și primării, în vederea 

reprezentării și promovării 

intereselor comunității de afaceri 

din județul nostru; 

Implementarea de evenimente și 

proiecte comune cu relevanță 

asupra mediului de afaceri 

 

2022 CCI Maramureș 

7. Dezvoltarea relațiilor 

cu alți actori ai 

societății civile 

(camere de comerț din 

România, ONG, mediu 

universitar, actori 

politici, sociali sau 

economici, educație) 

Participarea la Adunările 

Generale ale Camerei de Comerț 

și Industrie a României precum 

și la alte activități și evenimente 

organizate 

 

Funcție de 

convocări 

și 

activitățile 

organizate 

CCI Maramureș 

Participarea ca partener în cadrul 

unor proiecte implementate de 

Camere de Comerț din România 

sau alte organizații 

 

2022 CCI Maramureș 

Participarea la :  

- Acțiunile și întâlnirile 

CLDPS Maramures si 

Consorțiului Regional al 

CNDIPT;  

- Acțiunile și întâlnirile 

Asociației Antileucemie 

Maramureș; 

- Acțiunile Asociației „ 

Prietenii Armoniei”; 

- Conducerea Pactului  

Regional pentru Ocupare și 

 

Funcție de 

activitățile 

organizate 

CCI Maramureș 
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Incluziune Socială Nord – 

Vest”;   

- Conducerea Consorțiului de 

Dezvoltare și Inovare în 

județul Maramureș – MM 

Tech;  

- Proiectele și acțiunile 

Fundației CDIMM. 

Acțiuni de lobby pentru 

interesele mediului de afaceri 

maramureșean în consultări 

organizate de factori de decizie 

politică, economică și socială 

 

2022 CCI Maramureș 

8. Extinderea relațiilor 

internaționale 

Intensificarea cooperării 

internaționale în Euroregiunea 

Carpatică prin intermediul 

Asociației Camerelor de Comerț 

și Industrie din Euroregiunea 

Carpatică și a Comisiei de 

Comerț a Euroregiunii Carpatica 

prin organizarea de acțiuni 

comune și participarea în 

parteneriat la diverse programe 

europene  

 

2022 CCI Maramureș 

Participarea în schimb de 

experiență și/ sau consolidarea 

legăturilor de cooperare cu 

Camere de Comerț și Industrie 

din Europa, cu care CCI 

Maramureș are sau dorește să 

 

2022 CCI Maramureș 
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dezvolte relații de colaborare 

Menținerea și extinderea 

contactelor cu instituții și 

organizații externe relevante 

 

2022 CCI Maramureș 

9. Crearea unor 

ecosisteme industriale 

și a unei rețele de hub-

uri industriale și de 

inovare 

Elaborare Studiu de Fezabilitate 

pentru construirea unui Centru 

de Business în județul 

Maramureș. 

Elaborare Studiu de 

Fezabilitate 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Achiziții de imobile (terenuri) 

necesare dezvoltării S.C. 

"Parcuri Industriale Maramureș" 

S.A. 

Extras de Carte 

Funciară – domeniul 

public Județul 

Maramureș 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

10. Efectuare de 

investigații privind 

practicile 

anticoncurențiale 

-Efectuarea/participarea la 

investigaţii deschise prin Ordin 

al preşedintelui Consiliului 

Concurenţei,  precum şi la 

inspecţii inopinate. 

Număr investigații Conform 

solicitării 

Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 

-Analizează plângerile formulate 

potrivit prevederilor din Legea 

concurenţei şi sesizările privind 

practicile anticoncurenţiale şi 

sesizările privind practicile de 

concurenţă neloială, în scopul 

elaborării de propuneri 

corespunzătoare. 

Număr plângeri Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 

-Desfăşoară activităţi de 

cunoaşterea pieţelor, în vederea 

detectării existenţei unor 

fenomene sau practici 

anticoncurenţiale. 

Număr activități Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 
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Monitorizează, pe plan local, 

comportamentul de piaţă al 

întreprinderilor sau al asociaţiilor 

de întreprinderi, din punct de 

vedere al Legii concurenţei şi al 

Legii privind concurenţa 

neloială. 

Număr monitorizări Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 

11. Supravegherea și 

acordarea de asistență 

de specialitate în ceea 

ce privește ajutoarele 

de stat 

Analizează proiectele de acte 

normative sau administrative 

prin care se instituie 

scheme/ajutoare de minimis şi 

formulează propuneri în vederea 

emiterii avizelor, din punctul de 

vedere al respectării 

reglementărilor în domeniu. 

Număr acte normative 

analizate 

Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 

Supraveghează intervenţiile pe 

piaţă ale organelor administraţiei 

publice locale, în vederea 

respectării normelor legale în 

domeniul concurenţei. 

Număr intervenții Permanent Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 

Acordarea de asistenţă de 

specialitate furnizorilor de ajutor 

de stat, în vederea întocmirii 

raportărilor privind ajutoarele de 

stat acordate la nivel local şi al 

elaborării schemelor de ajutor de 

stat. 

Acordare asistență Conform 

solicitării 

Consiliul 

Concurenţei 

Direcţia 

Teritorială 

 

 

6. MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 
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NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Prioritizarea turismului 

ca o ramură strategică 

pentru economia 

românească 

”Elaborare/actualizare 

documentații tehnico-economice 

și alte studii/documentații 

(inclusiv avize si acorduri 

aferente) necesare pentru 

extinderea/ modernizarea 

domeniilor schiabile de 

importanţă regională şi locală 

din judeţul Maramureş” 

SF Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii de elaborare DALI 

pentru obiectivul Bază 

Salvamont Groșii Țibleșului 

DALI Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Revitalizarea turismului montan 

în județul Maramureș prin 

modernizarea și extinderea 

infrastructurii de trasee turistice 

montane 

trasee Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

“Complex de agrement 

AquaPark în județul Maramureș” 

(BS) 

complex Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

“Complex de agrement 

AquaPark în localitatea Vișeu de 

Sus din județul Maramureș” 

complex Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare Studiu de Fezabilitate Studiu de Fezabilitate Acțiuni pe Consiliul 
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pentru Reabilitare/Construire 

Campus Școlar dedicat 

Sectorului Turism 

tot 

parcursul 

anului 

Județean 

Maramureș 

2. Asigurarea unui 

management 

performant al 

destinațiilor turistice la 

nivel local, regional și 

național. 

Operaționalizarea OMD 

Maramureș 

- Numărul membrilor 

OMD Maramureș; 

- Bugetul OMD 

Maramureș; 

- Numărul proiectelor 

implementate sau 

aflate în desfășurare la 

nivelul OMD 

Maramureș; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 

Maramureș 

Creșterea gradului de notorietate 

a brandului Visit Maramureș 

- Numărul 

urmăritorilor paginilor 

de comunicare social 

Visit Maramureș; 

- Numărul 

utilizatorilor aplicației 

Visit Maramureș; 

- Numărul vizitatorilor 

site-ului Visit 

Maramureș; 

- Numărul 

menționărilor Visit 

Maramureș în mediul 

online; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 

Maramureș 

Creșterea circulației turistice la 

nivelul județului Maramureș 

- Volumul de turiști la 

nivelul județului 

Maramureș; 

- Numărul de nopți 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 
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turistice petrecute în 

județul Maramureș; 

- Veniturile din turism 

la nivelul județului 

Maramureș; 

- Fluxul de trafic în 

zonele turistice; 

Maramureș, 

instituții de 

cultură, operatori 

privați 

Creșterea calității serviciilor 

turistice la nivelul județului 

Maramureș 

- Scorul net al 

promotorilor; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 

Maramureș, 

operatori din 

turism 

Dezvoltarea componentei de 

informare turistică cu privire la 

destinația Maramureș 

- Numărul turiștilor 

care au beneficiat de 

informare turistică; 

- Numărul entităților 

care au beneficiat de 

informare turistică; 

- Numărul 

comunicărilor Biroului 

Turism și Promovarea 

Județului; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 

Maramureș 

3. Consolidarea brandului 

de țară prin 

poziționarea 

Maramureșului ca 

destinație de turism 

Participarea la scrierea, 

implementarea și post 

implementarea proiectelor cu 

finanțare  guvernamentală și 

europeană, din domeniul 

turismului; 

- Numărul de proiecte 

cu finanțare europeană 

și guvernamentală 

scrise; 

- Numărul de proiecte 

cu finanțare europeană 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 

Maramureș 
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și guvernamentală 

implementate; 

Participarea la actualizarea 

„Strategiei de dezvoltare 

durabilă a județului Maramureș 

pentru perioada 2021-2027” pe 

componenta turism; 

- Aprobarea 

„Strategiei de 

dezvoltare durabilă a 

județului Maramureș 

pentru perioada 2021-

2027; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Colectarea permanentă de date 

statistice privind industria 

turismului în Maramureș; 

- Numărul de rapoarte 

cu frecvență lunară, 

trimestrială sau anuală 

privind industria 

turismului în 

Maramureș; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș, 

OMD 

Maramureș 

 

 

7. MINISTERUL ENERGIEI 

NR. CRT Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de 

rezultat 

Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1.  Îmbunătățirea 

indicatorilor de 

continuitate și 

calitate tehnică a 

serviciului de 

distribuție a energiei 

electrice 

 

Modernizarea stații de 

transformare 110 kV/medie 

tensiune 

- stație de 

transformare 

Pietrosul 

 

2023 DEER SA 

Sucursala Baia 

Mare 

Realizare stație de 

transformare 110 kV/medie 

tensiune 

- stație de 

transformare 

Leordina 

2024 DEER SA 

Sucursala Baia 

Mare 

Modernizare rețele electrice 

de distribuție a energiei 

electrice 

- modernizare 60 km 

LEA 0,4 kV 

- modernizare 20 

2022 DEER SA 

Sucursala Baia 
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buc. Posturi de 

transformare MT/JT 

- modernizare 3 km 

LES 20 kV 

Mare 

2. Electrificarea 

localităților și 

extinderea rețelelor 

de distribuție a 

energiei electrice 

Acțiuni de electrificare ori 

extindere a rețelelor 

electrice de distribuție a 

energiei electrice, urmare a 

solicitărilor autorităților 

publice locale sau centrale. 

- număr km rețea 

extinsă 

2022 DEER SA 

Sucursala Baia 

Mare 

3. Racordarea la rețele 

de interes public a 

consumatorilor 

noncasnici 

Acțiuni de racordare la 

rețele de interes public a 

locurilor de consum 

aparținând utilizatorilor de 

tip noncaznici prin instalații 

de racordare cu lungime de 

până la 2.500 metri. 

- număr de racordări 2022 DEER SA 

Sucursala Baia 

Mare 

4. Dezvoltarea 

sistemului național 

de transport gaze 

naturale 

Punerea în siguranță a 

conductei de transport gaze 

naturale DN 700 Tăuții 

Măgherăuș – Ulmeni la 

subtransversarea râului 

Lăpuș, zona localității 

Bușag, județul Maramureș 

Respectarea 

termenului de 

execuție 

2023 SNTGN 

TRANSGAZ 

Mediaș 

Conductă de transport gaze 

naturale Sighetul Marmației 

- Borșa 

Respectarea 

termenului de 

execuție 

2023 SNTGN 

TRANSGAZ 

Mediaș 

Racord și SRMP Bozânta 

Mare, județul Maramureș 

Respectarea 

termenului de 

2022 SNTGN 

TRANSGAZ 
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execuție Mediaș 

 

8. MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Implementarea PNDR  

2021-2022: 

Sprijinirea fermierilor in vederea 

accesării  fondurilor europene, 

informare, identificare potențiali 

beneficiari, elaborare și 

monitorizare proiecte 

Nr.proiecte depuse 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

2. 

Continuarea aplicării 

tuturor formelor de 

sprijin pentru fermieri 

Programul de susţinere a 

producţiei de legume în spaţii 

protejate pentru anul 2022 

conform HG nr. 148 din 2 

februarie 2022 

Nr. solicitari 31.12.2022 

 

DAJ 

Maramureș 

DAJ 

Maramureș 

Programul de susţinere a 

producţiei de usturoi pentru anul 

2022 HG nr. 147 din 2 februarie 

2022 

Nr solicitari 31.12.2022 

3 Asigurarea schimbului 

de generații în 

agricultură 

Consultanta, formare 

profesională 

Cursuri de calificare, initiere  

Nr.cursuri calificare si 

initiere 

31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Cursuri de instruire Nr.cursuri instruire 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

4. Consolidarea 

reformelor în domeniul 

fondului funciar 

Emiterea deciziilor de aprobare a 

scoaterilor definitive din circuit 

agricol; 

Emitere  avize privind clasa de 

calitate a terenului pentru PUZ, 

Nr.decizii 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 
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PUG  

 

Măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor 

agricole situate în extravilan 

conform. Lg.17/2014 

Nr.documentatii depuse 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

5. Consolidarea poziției 

fermierilor în lanțul 

agroalimentar 

Incurajarea fermelor mici și 

mijlocii de a se asocia sub 

diferite forme (în cooperative, 

grupuri de producători sau 

parteneriate între micii fermieri 

și consumatori pentru asigurarea 

lanțurilor scurte agroalimentare). 

Nr.cooperative, 

Nr.grupuri de 

producatori 

 

31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Elaborare SF, avize, acorduri 

pentru construire centru de 

legume-fructe în localitatea 

Sarasău din județul Maramureș 

SF Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

6. Autorizări Autorizări tăiere nuci, defrișări, 

plantări 

Nr.autorizatii 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Autorizare plante psihotrope 

(cânepa) 

Nr.autorizatii 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Autorizare depozite cereale Nr.autorizatii 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Autorizare spații depozitare vin 

vrac 

Nr.autorizatii 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

7. Dezvoltarea piețelor 

locale 

Stimularea atestării produselor 

traditionale și promovarea 

produselor locale românești; 

Atestarea produselor alimentare 

obţinute conform reţetelor 

Nr atestate 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 
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consacrate  româneşti, 

8. Susținerea 

învățământului agricol 

Asigurarea de  consiliere și 

asistență tehnică de specialitate 

la solicitarea conducerii liceului 

în ceea ce privește modul de 

utilizare, întreținere și exploatare 

a bunurilor mobile și imobile 

finanțate de către MADR în 

vederea aplicării tehnologiilor 

specifice din agricultură în 

cadrul loturilor didactice. 

Nr contracte 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

9. Inspectii Inspectia de stat pentru control 

vitivinicol 

Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectia in agricultura ecologica Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectia legume-fructe Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectia OMG-uri si fertilizanti Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectia in clasificarea 

carcaselor și monitorizare preturi 

Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectie si control depozite 

cereale autorizate,  

Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectia in industria alimentară Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

Inspectia pe fond funciar Nr controale 31.12.2022 DAJ 

Maramureș 

10. Programe pentru Înregistrarea individuală în Nr.beneficiari 31.12.2022 DAJ 
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dezvoltarea agriculturii 

ecologice 

agricutura ecologica și 

introducerea în baza de date 

națională 

Maramureș 

11. 

Pregătirea şi derularea 

campaniei de primire a 

cererilor unice de plată 

aferente anului 2022 

Informarea fermierilor: 

documente obligatorii, cerinţe, 

GAEC, SMR-uri; 

- nr. fermierilor care au 

fost programați; 

- nr. fermierilor care au 

depus cerere unică; 

- suprafața preluată; 

- nr.fermieri care au 

solicitat măsuri din 

FEADR. 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Programarea fermierilor în 

vederea depunerii cererilor unice 

de plată; 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Consilierea fermierilor în scopul 

identificării corecte a parcelelor 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Primirea cererilor unice de plată 
01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Digitizarea parcelelor în IPA 

OnLine 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Realizarea controlului vizual al 

cererii 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Efectuarea controalelor 

preliminare 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

Consilierea fermierilor în 

vederea aplicării măsurilor 

FEADR gestionate de APIA. 

01.01.2022-

16.05.2022 
APIA 

12. 

Finalizarea autorizării 

cererilor privind plățile 

directe și măsuri de 

dezvoltare rurală 

campania 2021 

Efectuarea controlului 

administrativ și luarea deciziei 

pe caz pentru fermierii care au 

aplicat plăți directe și măsuri de 

dezvoltare rurală;. 

- ponderea numărului 

de cereri autorizate, din 

total cereri preluate. 

01.01.2022-

30.06.2022 
APIA 

Efectuarea supracontrolului 

pentru aprobarea plăţilor; 

01.01.2022-

30.06.2022 
APIA 

Autorizarea plăţilor şi emiterea 01.01.2022- APIA 
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deciziilor de plată 30.06.2022 

13. 

Autorizarea cererilor 

unice de plată în avans, 

respectiv demararea 

acţiunii privind plăţile 

regulare, precum şi a 

plăţilor pentru măsurile 

delegate din PNDR 

pentru Campania 2022 

Efectuarea controlului 

administrativ și luarea deciziei 

pe caz pentru fermierii care au 

aplicat plăți directe și măsuri de 

dezvoltare rurală; - ponderea numărului 

de cereri autorizate, din 

total cereri preluate. 

septembrie-

decembrie 

2022 

APIA 

Efectuarea supracontrolului 

pentru aprobarea plăţilor; 

septembrie-

decembrie 

2022 

APIA 

Autorizarea plăţilor şi emiterea 

deciziilor de plată. 

septembrie-

decembrie 

2022 

APIA 

14. Dezvoltarea sectorului 

de creştere a porcinelor 

şi a păsărilor prin 

implementarea 

măsurilor de bunăstare 

a animalelor – Măsura  

14, pachetul a) porcine 

şi pachetul b) păsări 

Preluarea, operarea şi verificarea 

cererilor de plată şi a 

deconturilor justificative 

- Pondere cantitate 

estimată pentru livrare 

şi cantitate realizată la 

livrare; 

- ponderea numărului 

de cereri autorizate, din 

total cereri preluate. 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Efectuarea controlului 

administrativ 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Autorizarea la plată 
01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

15. Gestionarea durabilă a 

fondului forestier 

național prin 

implementarea 

măsurilor de creare a 

zonelor împădurite și  

conservarea pădurilor: 

Măsura 8 - “Investiții 

în dezvoltarea zonelor 

împădurite și în 

Preluarea, opearea şi verificarea 

cererilor de sprijin/plată – toate 

sesiunile; 
- ponderea numărului 

de cereri autorizate, din 

total cereri preluate; 

- respectarea 

angajamentului asumat 

pe o perioadă de 5 

ani/sesiune. 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Evaluarea cererilor de 

sprijin/plată – toate sesiunile 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Efectuarea controlului 

administrativ şi autorizarea la 

plată, emiterea deciziilor. 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 
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îmbunătățirea 

viabilității pădurilor”/ 

Submăsura 8.1 -“Prima 

împădurire și crearea 

de suprafețe 

împădurite”; 

Măsura 15 - “Servicii 

de silvomediu, servicii 

climatice și 

conservarea 

pădurilor”/Submăsura 

15.1 - “Plăţi pentru 

servicii de silvomediu” 

16. Derularea şi 

gestionarea   

ajutoarelor de stat 

acordate în sectorul 

vegetal şi zootehnic, 

precum şi a schemelor 

de plăţi în cadrul 

măsurilor de piaţă şi 

intervenţie în anul 

2022, precum şi 

ajutoare excepţionale 

temporare, finanţate de 

la bugetul de stat şi cel 

comunitar 

 

Preluarea, operarea şi verificarea 

cererilor de plată şi a 

deconturilor justificative; 

- ponderea numărului 

de cereri autorizate, din 

total cereri preluate. 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Efectuarea controlului 

administrativ; 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Autorizarea la plată şi plata către 

beneficiari. 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

17. Derularea campaniei 

de control pentru 

Realizarea graficului de execuţie 

a controlului. 

- scăderea ratei de 

eroare 

iulie-

octombrie, 
APIA 
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cererile unice de plată 

2022 cu respectarea în 

totalitate a graficului 

prestabilit de control 

pe teren 

2022 

Emiterea ordinelor de control cu 

rapoartele de control pretipărite 

iulie-

octombrie, 

2022 

APIA 

Inspectarea fermelor iulie-

octombrie, 

2022 

APIA 

Introducerea datelor în sistem iulie-

octombrie, 

2022 

APIA 

18. Constatarea şi 

înregistrarea debitelor 

Generarea şi aprobarea notelor 

de fundamentare 

- procentul de 

recuperare % 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Întocmirea proceselor verbale de 

constatare a neregulilor şi de 

stabilire a creanţelor bugetare; 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Inregistrarea in Registrul 

Debitorilor a tuturor Titlurilor de 

creanţă si transmiterea către 

debitori; 

01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

Urmarirea recuperarii debitelor. 01.01.2022-

31.12.2022 
APIA 

19. Creșterea 

competitivității 

sectorului zootehnic 

Lichidarea focarelor de A.I.E. 

din judeţul Maramureş 

 Lunar D.S.V.S.A. 

Maramureș 

Menţinerea indemnităţii 

judeţului Maramureş faţă de 

Pesta Porcina Clasică şi Pesta 

Porcina Africană. 

 Lunar D.S.V.S.A. 

Maramureș 

Reducerea focarelor de rabie din 

mediul silvatic şi urban fata de 

anul 2021 prin vaccinari 

 Lunar D.S.V.S.A. 

Maramureș 
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profilactice manuale şi aeriane a 

populaţiei de vulpi 

Calificarea statusului de sănătate 

al exploataţiilor nou înfiinţate şi 

în curs de calificare , în ceea ce 

priveşte TBC, Bruceloza şi LEB 

 Lunar D.S.V.S.A. 

Maramureș 

Realizarea Programului Cifric 

conform Programului Strategic 

Naţional şi aprobat pentru anul 

2022. 

 Trimestrial D.S.V.S.A. 

Maramureș 

Efectuarea controlului oficial în 

unităţile autorizate/înregistrate 

sanitar veterinar conform 

Normelor metodologice de 

aplicare a Programului de 

supraveghere şi control în 

domeniul siguranţei alimentelor 

pentru anul 2022; 

 Trimestrial D.S.V.S.A. 

Maramureș 

Controlul oficial asupra 

produselor de origine animală 

provenite din schimburi 

intracomunitare, în conformitate 

cu prevederile Directivei 

Consiliului nr. 89/662/CEE 

privind controlul veterinar în 

cadrul schimburilor 

intracomunitare în vederea 

realizării pieţei interne. 

 Trimestrial D.S.V.S.A. 

Maramureș 

Monitorizarea animalelor 

sacrificate în abatoare, pe specii 

 Trimestrial D.S.V.S.A. 

Maramureș 
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şi categorii de vârstă precum şi a 

cantităţilor de SNCU generate; 

Intocmirea programelor de 

monta si fatari la speciile de 

interes zooeconomic (bovine, 

ovine, caprine, porcine, cabaline) 

Număr monte 

Număr produși 

Ianuarie OARZ 

Maramureș 

Intocmirea graficelor de 

inspectie la speciile bovine 

(taurine + bubaline), ovine si 

caprine privind controlul 

performantelor de productie 

Număr inspecții Ianuarie OARZ 

Maramureș 

Inspectii lunare la Organizatii / 

Asociatii a Crescatorilor de 

bovine acreditate in vederea 

efectuarii Controlului Oficial al 

Performantelor (ACT Bruna-

Schwyz) 

Număr inspecții Conform 

graficului 

de inspectii 

primit de la 

ANZ 

OARZ 

Maramureș 

Inspectii lunare la Organizatii / 

Asociatii a Crescatorilor de 

ovine si caprine acreditate in 

vederea efectuarii Controlului 

Oficial al Performantelor 

AJCOC Maramuresul, AJCOC 

PRO OVIS) 

Număr inspecții Conform 

graficului 

de inspectii 

primit de la 

ANZ 

OARZ 

Maramureș 

Inspectii la Asociatii /Organizatii 

acreditate pentru conducerea 

Registrelor Genealogice la 

specia bovine (ACT Bruna-

Schwyz) 

Număr inspecții Conform 

graficului 

de inspectii 

primit de la 

ANZ 

OARZ 

Maramureș 

Inspectii la exploatatiile inscrise Număr inspecții Conform OARZ 
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in COP la specia bovine privind 

respectarea OM 19/2006 

graficului 

de inspectii 

Maramureș 

Inspectii la exploatatiile inscrise 

in COP la speciile ovine, caprine 

privind respectarea OM 22/2006 

Număr inspecții Conform 

graficului 

de inspectii 

OARZ 

Maramureș 

Evaluarea si autorizarea la monta 

naturala si promovarea  la 

reproductie a celor mai valorosi 

masculi la speciile taurine, 

bubaline, ovine, caprine si 

cabaline – a punctelor si 

statiunilor de monta naturala 

Număr evaluări și 

autorizări 

Permanent OARZ 

Maramureș 

Monitorizarea circulatiei 

ecvideelor (controale in targuri) 

– editare, printare si difuzare 

pasapoarte 

Număr controale 

Număr pașapoarte 

eliberate 

Permanent OARZ 

Maramureș 

Evaluarea si autorizarea 

reproducatorilor masculi la 

specia suine utilizati la I.A. – 

autorizarea Centrelor de 

colectare, prelucrare, depozitare 

si comercializare a materialului 

seminal de vier 

Număr evaluări și 

autorizări 

Septembrie OARZ 

Maramureș 

Monitorizarea realizarii 

Programelor de reproductie si a 

principalilor indicatori pe specii 

– inspectii PIAV privind 

conducerea evidentelor de 

reproductie 

Număr inspecții Lunar OARZ 

Maramureș 

Monitorizarea consumului de Număr doze MSC Lunar OARZ 



53 

 

MSC, a aparaturii criogenice si 

evaluarea calitatii MSC – 

inspectii PIAV-uri 

Maramureș 

Inspectia Centrelor de colectare, 

depozitare si difuzare MSC 

Număr inspecții Martie OARZ 

Maramureș 

Evaluare operatori I.A. si 

acordare coduri operatori I.A. 

Număr operatori 

evaluați 

Februarie OARZ 

Maramureș 

Participarea in comisii de 

bonitare a animalelor de ferma 

Număr comisii Permanent OARZ 

Maramureș 

Avizat documente fermieri 

necesare pentru documentatii 

depuse la APIA in vederea 

obtinerii de sprijin financiar 

Număr adeverinte 

avizate 

Permanent OARZ 

Maramureș 

Inspectia si controlul de 

primavara la stupinele de 

multiplicare 

Număr inspecții Aprilie OARZ 

Maramureș 

Inspectia si controlul de toamna 

la stupinele de multiplicare 

Număr inspecții Septembrie- 

Octombrie 

OARZ 

Maramureș 

Inspectia si controlul la prim 

cumparatorii de lapte privind 

respectarea conditiilor pentru 

care au fost acreditati 

Număr inspecții Conform 

graficului 

de inspectii 

OARZ 

Maramureș 

Acordarea de consultanta si 

sprijin informational privind 

activitatea specifica cu 

argumente si justificare 

legislativa corespunzatoare la 

solicitarea persoanelor fizice si 

juridice crescatori de animale  

Număr acțiuni Permanent OARZ 

Maramureș 

Acordarea de coduri stupilor si Număr coduri 01.04- OARZ 
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stupinelor in vederea identificarii 

si inspectia privind respectarea 

OM 251/2017 

31.10.2022 Maramureș 

Controale la fata locului privind 

respectarea conditiilor de 

eligibilitate pentru acordarea 

ajutoarelor nationale tranzitorii 

la speciile bovine, ovine , 

caprine, privind sprijinul cuplat 

in zootehnie in anul 2022, 

introducerea in Aplicatia APIA a 

rapoartelor de control – 

verificarea datelor introduse – 

arhivarea dosarelor cu 

exploatatiile supuse controlului 

Număr controale Iulie- 

octombrie 

 

 

 

 

 

OARZ 

Maramureș 

Participarea la activitati comune 

cu institutii din cadrul MADR, 

DSVSA, DAJ si din 

administratia judetului pentru 

evaluarea si stabilirea valorii de 

inlocuire a animalelor in vederea 

acordarii de despagubiri 

Număr acțiuni La solicitare OARZ 

Maramureș 

Monitorizarea intocmirii 

amenajamentelor pastorale de 

catre UAT-uri la nivelul 

judetului 

Număr controale Lunar OARZ 

Maramureș 

Efectuarea inventarierii 

efectivelor de animale pe specii 

(catagrafia) 

Număr acțiuni Decembrie OARZ 

Maramureș 

Inventarierea anuala a Număr acțiuni Decembrie OARZ 
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patrimoniului OJZ  Maramureș 

Sprijinirea si organizarea de 

expozitii de animale in 

colaborare cu Asociatiile 

crescatorilor de animale de profil 

Număr acțiuni Ocazional OARZ 

Maramureș 

 

 

9. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Măsuri pentru 

sistemul de sănătate în 

scopul controlului 

pandemiei de 

COVID-19 

Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID 

– 19 prin dotarea Spitalului 

Județean de Urgență ”Dr. 

Constantin Opriș” Baia Mare 

Achiziție echipament Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID 

– 19 prin dotarea Spitalului de Boli 

Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare 

Achiziție echipament Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Proiect ”Consolidarea capacității 

unităților de învățământ de stat din 

județul Maramureș în vederea 

gestionării situației de pandemie 

generată de virusul SARS-COV-2” 

Distribuire materiale 

sanitare 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Servicii elaborare documentații 

tehnico-economice, obținere avize și 

acorduri aferente, pentru 

reabilitarea/modernizarea/extinderea 

infrastructurii de fluide medicale, a 

Elaborare documentații Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 
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infrastructuri electrice și a 

sistemelor de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii și de 

detectare semnalizare și alarmare 

depășire concentrație maxime 

admisă de oxigen în cadrul 

Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. 

Constantin Opriș”, Baia Mare 

2. Protejarea sanatatii 

populatiei impotriva 

principalelor boli 

transmisibile care pot 

fi prevenite prin 

vaccinare  

Distribuirea lunara a 

vaccinurilor/materialelor sanitare 

achizitionate de M.S. necesare 

vaccinarii populatiei la vârstele 

prevăzute în Calendarul naţional de 

vaccinare si a grupelor 

populaţionale la risc. 

Distribuirea  

antigenelor disponibile 

la nivel judetean tuturor 

solicitantilor 

Lunar DSP 

Maramureș 

3. Reducerea raspandirii 

infectiei HIV/SIDA 

prin actiunie specifice 

de prevenire si 

depistarea precoce a 

persoanelor infectate 

Efectuarea testelor specifice de 

screening 

Utilizarea integrala a 

testelor screening 

achizitionate de M.S. 

Trimestrial DSP 

Maramureș 

Confirmarea cazurilor de infectie 

HIV 

Trimiterea pentru 

confirmare la Centrul 

national de referinta a 

tutror probelor pozitiva 

la testele screening 

Trimestrial DSP 

Maramureș 

4. Protejarea sanatatii 

publice prin 

prevenirea 

imbolnavirilor 

asociate factorilor de 

risc determinanti din 

 Protejarea sanatatii in relatie cu 

igiena apei/aerului/expunerea la 

contaminanti 

chimici/habitatului/radiatii 

ionizante/mediul de 

munca/alimentari 

Derularea 

metodologiilor I.N.S.P.  

la nivel judetean  

Trimestrial DSP 

Maramureș 
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mediul de viata si 

munca 

5. Imbunatatirea starii de 

sanatate a populatiei 

prin promovarea unui 

stil de viata sanatos si 

combaterea 

principalilor factori de 

risc 

Campanii lunare de promovarea 

unui stil de viata sanatos 

Derularea la nivel local 

a campaniilor nationale 

stabilite de I.N.S.P.   

Trimestrial DSP 

Maramureș 

6. Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

și dotarea cu aparatură 

Reparatii capitale:  Reparatii capitale 

spitale AAPL: (Spitalul 

Județean, Spitalul TBC 

Baia Mare, Spitalul 

Cavnic) 

31.12.2022 DSP 

Maramureș 

Digitalizare institutie:  250 mii lei 31.12.2022 DSP 

Maramureș 

Aparatura medicală: Dotarea cu aparatura 

medicala spitale AAPL 

(Spitalul județean Baia 

.Mare, Spitalul 

Infecțioase Baia Mare, 

Spitalul Sighetu 

Marmației, Spitalul 

Tg.Lăpuș, Spitalul 

Cavnic, Spitalul TBC 

Baia Mare. 

31.12.2022 DSP 

Maramureș 

7. Facilitarea accesului  

la servicii medicale de 

Solicitare catre MS pentru creșterea 

finanțării posturilor de  asistenți 

Dezvoltarea rețelei de 

asistență medicală 

31.12.2022 DSP 

Maramureș 
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sănătate  

în mediul rural și zone 

defavorizate 

medicali comunitari comunitară 

8. Ocuparea posturilor 

vacante din instituție 

Obținerea suplimentării numărului 

de posturi alocat instituției 

Transmiterea solicitării 

și a notei de 

fundamentare către MS 

31.12.2022 DSP 

Maramureș 

Organizarea concursurilor de 

ocupare a posturilor vacante 

Număr posturi ocupate 31.12.2022 DSP 

Maramureș 

 

 

10. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Îmbunătățirea 

activității de 

reglementare 

Emiterea actelor de reglementare 

(avize, acorduri, autorizaţii, 

autorizații integrate de mediu) 

pentru activități cu impact asupra 

mediului, în conformitate cu 

competenţele și cerințele legale; 

Număr acte 

solicitate/emise: 
permanent 

APM 

Maramureș 

2. Îmbunătățirea 

gradului de 

cunoaștere, înțelegere 

a problemelor de 

mediu, atât în rândul 

populației, cât și al 

factorilor de decizie 

Monitorizarea realizării măsurilor 

cuprinse în PLAM – Judeţul 

Maramureş, versiunea 3 (2013) și 

întocmirea rapoartelor semestriale 

- Număr acțiuni: 

- realizate; 

- realizate în avans; 

- în curs de realizare; 

- nerealizate; 

- amânate; 

- anulate; 

semestrial  
APM 

Maramureș 

Revizuirea/actualizarea Planului 

Local de Acțiune pentru Mediu 

PLAM, versiunea 3 

Număr de acțiuni 

întreprinse; 

conform 

graficului 

de 

APM 

Maramureș 
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revizuire 

PLAM 

Organizarea 

acţiunilor/activităților  comune cu 

ONG-urile de mediu, unităţi de 

învăţământ, agenţi economici, cu 

scop informativ privind legislaţia 

în domeniul protecţiei mediului, 

promovarea educației ecologice, 

importanţa protejării şi 

conservării mediului înconjurător, 

încurajarea dezvoltării și aplicării 

tehnologiilor curate și prietenoase 

cu mediul. 

- Număr de campanii 

de 

informare/conștientiza

re a publicului; 

- Nr. de acțiuni 

organizate în domeniul 

protecției mediului; 

- Număr de 

comunicate de presă 

având  ca obiect 

evenimente de mediu; 

- Nr.conferințe/semina

rii/mese rotunde; 

Nr. de manifestări 

cuprinse în Calendarul 

evenimentelor 

ecologice; 

permanent 
APM 

Maramureș 

3. Accesibilizare Dezvoltarea reţelei de 

accesibilizare a fondului forestier 

- s-au propus pentru programul de 

investiţii continuarea lucrărilor de 

reabilitare și reparații drumuri 

forestiere: Călimani, Agriș, Agriș 

Prelunjire, Sibila, Leorda şi 

proiectarea lucrărilor pe: Trestia, 

Limpedea-Valea Plopilor, Bulat 

prelungireş Didi-Arieş, Ţibleş, 

Jidului, Ştedea şi CFF Valea 

Lungime 

km 
2020-2024 

Direcția Silvică 

Maramureș 
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Vaserului, iar în anul 2022 se vor 

finanta din investiții fond 

accesibilizare lucrările propuse la 

aceste drumuri forestiere  

Servicii de proiectare DALI 

pentru (inclusiv taxe, avize, 

acorduri) ,,Modernizarea liniei 

CFF Vișeu de Sus Comanu’’ 

Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

4. Combatere taieri 

ilegale 

Combaterea despăduririlor şi 

tăierii ilegale de masă lemnoasă  
Numar actiuni Permanent 

Direcția Silvică 

Maramureș 

5. Promovare FSC Promovarea certificării forestiere 

în fondul forestier naţional: 

menţinerea Certificatului FSC 

Pure pentru 87313 ha, din care 

84155 ha păduri de stat și 3158 ha 

păduri ale U.A.T.-urilor  

Suprafata 2022 

Direcția Silvică 

Maramureș 

6. Alte produse decat 

masa lemnoasa 

(fructe) 

Promovarea utilizării şi 

valorificării produselor secundare 

şi a serviciilor oferite de 

ecosistemele forestiere. Pentru 

anul 2022 se planifica a se recolta 

100 tone fructe de pădure. 

Activitatea de silvoturism prin 

cabanele silvice promovează 

serviciile oferite de ecosistemele 

forestiere.  

tone 2022 

Direcția Silvică 

Maramureș 

7. Gospodărirea durabilă 

a resurselor de apă, 

protecţia împotriva 

inundaţiilor, 

Exploatarea în condiţii optime a 

acumulării Strâmtori-Firiza 

pentru asigurarea necesarului de 

apă pentru zona Baia Mare–Baia 

 

Permanent 
SGA 

Maramureș 
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asigurarea 

monitoringului 

adecvat hidro-

meteorologic, a 

metodologiilor,norme

lor şi reglementărilor 

din domeniul 

gospodăririi apelor 

Sprie 

Monitorizarea cantitativă a 

resurselor  de apă prin 

infrastructura existentă în b.h. 

SOMEŞ-TISA. 

Permanent 
SGA 

Maramureș 

Monitorizarea unităţilor 

aparţinătoare C.N.M.P.N. 

REMIN S.A. Baia Mare şi S.C. 

Conversmin S.A. Bucureşti la 

care lucrările de închidere-

ecologizare au început şi sunt în 

diferite stadii de execuţie. 

Permanent 
SGA 

Maramureș 

8. Gospodărirea durabilă 

a resurselor de apă, 

protecţia cantitativă şi 

calitativă a resurselor 

de apă, protecţia 

ecosistemelor 

acvatice, 

îmbunătăţirea calităţii 

apei până la atingerea 

stării bune a apelor 

Monitorizarea calitativă a apelor 

din b.h. Someş-Tisa prin: 

- 40 secţiuni de control pentru 

apele de suprafaţă pe principalele 

cursuri de apă din judeţ - 20 

cursuri de apă; 

 - urmărirea calităţii apelor din 

acumularea Strâmtori–Firiza; 

 - urmărirea calităţii apelor din 

baraj Strâmtori - priza Berdu 

(potabilizare); 

 - urmărirea calităţii apelor din 

lacul Buhăescu; 

 - 25 foraje hidrologice pentru 

urmărirea calităţii apelor 

subterane 

 Lunar 

 

SGA 

Maramureș 

Monitorizarea cantitativă a  Lunar SGA 



62 

 

resurselor de apă prin: 

 - evitarea risipei de apă; 

 - evitarea lucrărilor pe ape care 

ar putea întrerupe conectivitatea 

longitudinală a resurselor de apă; 

 - controlul evoluției cantităților 

de apă 

 Maramureș 

Protecţia ecosistemelor acvatice 

prin asigurarea debitelor minime 

ecologice pe cursurile de apă 

 Permanent SGA 

Maramureș 

9. Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

gospodărire a 

resurselor de apă, pe 

bazine hidrografice, 

în scopul asigurării, în 

condiţii de siguranţă, 

a cerinţelor de apă 

pentru populaţie, 

irigaţii, industrie, 

zootehnie 

Urmărirea aplicării programelor 

de restricţie în alimentarea cu apă 

în caz de secetă, programe 

însuşite de către utilizatori şi 

reactualizate în anul 2020 

 Permanent SGA 

Maramureș 

Urmărirea aplicării programelor 

de prevenire şi intervenţie în caz 

de poluări accidentale, programe 

aprobate de autoritatea publică 

centrală din domeniul apelor. 

 Permanent SGA 

Maramureș 

Urmărirea intrării în legalitate a 

utilizatorilor de  apă (avize sau 

autorizaţii de g.a.), eventual 

reactualizarea acestor acte de 

reglementare 

 Permanent SGA 

Maramureș 

10. Reducerea 

vulnerabilităţii la 

efectele schimbărilor 

climatice, prin 

Urmărirea şi acţionarea conform 

Planului de apărare împotriva 

inundaţiilor, gheţurilor şi 

poluărilor accidentale al 

 Permanent SGA 

Maramureș 
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îmbunătăţirea 

capacităţii de răspuns 

la nivel central, 

regional şi local în 

situaţii de urgenţă 

generate de inundaţii 

ori secetă 

comitetelor municipale, 

orăşeneşti şi comunale pentru 

situaţii de urgenţă. 

11. Satisfacerea cerinţelor 

Directivei Cadru 

privind apa a Uniunii 

Europene, în vederea 

atingerii stării 

ecologice bune a 

apelor 

Urmărirea realizării măsurilor 

stabilite la utilizatorii de apă prin 

procese verbale de constatare sau 

acte de reglementare. 

 Permanent SGA 

Maramureș 

12. Realizarea proiectelor 

de investiţii de 

alimentare cu apă, 

canalizare şi staţii de 

epurare ape uzate 

orăşeneşti în scopul 

implementării 

directivelor europene 

în domeniul apelor. 

Urmărirea realizării proiectelor 

pentru care s-au emis avize de 

gospodărire a apelor pentru 

alimentări cu apă şi canalizare 

 Semestrial SGA 

Maramureș 

Verificare privind respectarea 

obligatiilor ce revin operatorilor 

care exploateaza statii de epurare 

orasenesti 

Nr. operatori care 

respecta obligatiile ce 

le revin/nr. operatori 

care nu care respecta 

obligatiile ce le revin in 

exploatarea statiilor de 

epurare 

31.12.2022 GNM – 

Comisariatul 

Judetean 

Maramureș 

13. Amenajarea bazinelor 

hidrografice în scopul 

diminuării efectelor 

inundaţiilor prin 

executarea de lucrări 

Executarea de lucrări întreținere, 

reparaţii şi lucrări de întreţinere 

cursuri de apă 

 31.12.2022 SGA 

Maramureș 
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14. Gestionarea eficientă 

a deșeurilor, 

substanțelor chimice 

periculoase, siturilor 

contaminate 

Fazarea proiectului Sistem de 

Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Maramureș 

Implementarea 

proiectului 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Centru de colectare și eliminare a 

deșeurilor de origine animală Finalizare și recepție 

studiu 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul „Amenajarea unor 

platforme de compostare în 

vederea reducerii necesarului de 

depozitare” (inclusiv Amenajarea 

unei platforme pentru depozitarea 

deșeurilor biodegradabile şi care 

nu pot fi supuse procesului de 

compostare) 

SF 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Elaborare Plan Urbanistic Zonal, 

studii de fundamentare, avize, 

acorduri și autorizații pentru 

realizarea obiectivului de 

investiții „Amenajarea unor 

platforme de compostare în 

vederea reducerii necesarului de 

depozitare” (inclusiv amenajarea 

unei platforme pentru depozitarea 

deșeurilor biodegradabile și care 

nu pot fi supuse procesului de 

compostare) 

PUZ 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

Realizarea aplicaţiei statistice  Număr de operatori calendar APM 
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anuale  privind gestiunea 

ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje - SIM AMBALAJE 

2020 și 2021 

economici notificați /  

tip Anexa; 

 Număr de operatori 

economici cu 

activitate 

sistată/faliment/închis

ă 

 Număr de operatori 

noi înscrisi în 

aplicație; 

 Număr de chestionare 

validate / returnate / 

necompletate 

  

stabilit de 

ANPM 

Maramureș 

Realizarea bazei de date pentru 

aplicaţia SIM STATISTICĂ 2021 

(chestionare (MUN, PRODES, 

COLECT/TRAT)TRAT, 

NĂMOL) privind gestiunea 

deşeurilor 

- Număr de operatori 

economici notificați / 

tip chestionar; 

- Număr de operatori 

economici cu 

activitate 

sistată/faliment/închei

ată 

- Număr de operatori 

noi înscriși în 

aplicație:  

Număr de chestionare 

validate / returnate / 

necompletate 

calendar 

stabilit de 

ANPM 

APM 

Maramureș 

Realizarea aplicaţiei statistice 

anuale  privind gestiunea 

- Număr de operatori 

economici notificați / 

calendar 

stabilit de 

APM 

Maramureș 
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deșeurilor de baterii și 

acumulatori, echipamente 

electrice și electronice, din cadrul 

aplicaţiilor  SIM - pe 

componentele DEEE și baterii şi 

acumulatori 

tip chestionar; 

- Număr de operatori 

economici cu 

activitate 

sistată/faliment/închei

ată 

- Număr de operatori 

noi înscriși în 

aplicație:  

Număr de chestionare 

validate / returnate / 

necompletate 

 

ANPM 

Realizarea aplicaţiei statistice 

anuale  privind gestiunea 

vehiculelor scoase din uz, uleiuri 

uzate, din cadrul aplicaţiilor  SIM 

- pe componentele VSU și uleiuri 

uzate 

- Număr de operatori 

economici notificați / 

tip chestionar;  

- Număr de operatori 

economici cu 

activitate 

sistată/faliment/închei

ată 

- Număr de operatori 

noi înscriși în 

aplicație:  

Număr de chestionare 

validate / returnate / 

necompletate 

calendar 

stabilit de 

ANPM 

APM 

Maramureș 

Monitorizarea extinderii 

sistemului de colectare selectivă a 

deşeurilor de ambalaje generate 

 Număr de operatori 

economici notificați; 

 Număr de unități 

semestrial 
APM 

Maramureș 
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de populaţie prin colectarea și 

prelucrarea informațiilor furnizate 

de administrația publică locală și 

operatorii serviciilor publice de 

salubrizare 

administrativ 

teritoriale notificate:  

 Număr de răspunsuri 

furnizate de 

operatorii economici 

notificați;  

 Număr de răspunsuri 

furnizate de unitățile 

administrativ 

teritoriale: 

Întocmirea inventarelor anuale pe 

domeniile mercur, 

Regulamentele: REACH, CLP, 

echipamente cu conţin PCB/PCT 

în vederea elaborării rapoartelor  

naţionale către Comisia 

Europeană. 

 Număr de operatori 

economici notificați  

 Număr de operatori 

economici cu 

activitate 

sistată/faliment/închis

ă 

 Număr de operatori 

noi înscrisi în 

aplicație; 

Număr de chestionare 

validate / returnate / 

necompletate 

calendar 

stabilit de 

ANPM 

APM 

Maramureș 

Actualizarea informaţiilor 

deținute referitoare la fişele de 

caracterizare a siturilor 

contaminate/potenţial 

contaminate sau a altor date 

privind evidenţa şi gestionarea 

 Număr de situri noi 

inventariate 

 Număr de chestionare 

completate; 

 

conform 

solicitărilor 

depuse la 

APM 

APM 

Maramureș 
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acestora. 

Verificarea și analizarea 

informaţiilor conţinute în 

formularele pentru aprobarea 

transportului de deşeuri 

periculoase, de către agenţia 

județeană pentru protecția mediului 

în a cărei rază teritorială se află 

instalaţia de 

tratare/valorificare/eliminare a 

deşeurilor periculoase. 

 

 Număr de solicitări 

depuse; 

 Număr de solicitări 

aprobate; 

Număr de solicitări 

respinse; 

conform 

solicitărilor 

depuse la 

APM 

APM 

Maramureș 

Verificarea implementarii 

Planului National de Gestiune a 

Deseurilor la nivelul județului 

Maramureș, atingerea tintelor de 

reciclare/reutilizare pentru anul 

2021 

Nr. UAT-uri care 

respecta masurile din 

PNGD/nr. UAT-uri 

care nu respecta 

masurile din PNGD 

31.12.2022 GNM – 

Comisariatul 

Judetean 

Maramureș 

Verificarea stadiului realizarii 

obligatiilor de mediu privind 

inchiderea si urmarirea post 

inchidere de catre operatorii 

depozitelor neconforme clasa „b” 

si depozitelor industriale care si-

au sistat activitatea conform 

calendarului prevazut in anexa 5 

la HG nr. 349/2005 

Masuri de monitorizare 

respectate/masuri de 

monitorizare 

nerespectate 

Obligatii de mediu 

respectate/obligatii de 

mediu nerespectate 

31.12.2022 GNM – 

Comisariatul 

Judetean 

Maramureș 

Conformarea cu prevederile 

Directivei SEVESO III a celor 2 

amplasamente din județ care intră 

Masuri de securitate 

luate pe amplasament/ 

masuri necesare a fi 

 

31.12.2022 

GNM – 

Comisariatul 

Judetean 



69 

 

sub incidenta Legii nr. 59/2013 

privind pericolul de accident 

major in care sunt implicate 

substante periculoase 

luate pt a  preveni 

accidentale majore si a 

limita consecintele 

acestora asupra 

sanatatii populatiei si 

mediului 

Maramureș 

15. Îmbunătățirea 

evaluării gestionării 

calității aerului, a 

emisiilor atmosferice, 

a zgomotului ambiant 

și a radioactivității 

mediului 

Evaluarea calităţii mediului 

(aerului, radioactivității, zgomot) 

prin măsurători efectuate în 

staţiile automate și manuale. 

Gestionarea stațiilor automate 

pentru asigurarea calității datelor 

de monitorizare; 

 Determinări calitate aer 

- determinări pulberi 

sedimentabile; 

- determinări pulberi 

totale în suspensie; 

- determinări calitate 

precipitații; 

- determinări filtre 

PM10 și PM2,5; 

- determinări prin stația 

automată; 

 Determinări zgomot 

 Determinări 

radioactivitate 

- măsurători automate 

ale debitului de doză 

gama absorbită în aer; 

- măsurători β – 

globale; 

- măsurători de 

spectrometrie gamma; 

permanent 
APM 

Maramureș 

Realizarea inventarului judeţean 

de emisii poluanți în atmosferă 

pentru anii 2020 şi 2021, conform 

- Număr chestionare 

raportate de către 

operatori, primării; 

decembrie 

2022 

APM 

Maramureș 
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prevederilor Ordinului ministrului 

mediului și pădurilor nr. 

3299/2012 pentru aprobarea 

metodologiei de realizare și 

raportare a inventarelor privind 

emisiile de poluanți în atmosferă; 

- Număr chestionare 

validate; 

Număr tehnologii 

pentru care s-au 

calculat emisiile; 

Corelarea inventarului județean 

de emisii poluanți în atmosferă cu 

datele raportate în bazele de date 

privind emisiile în atmosferă 

provenite din instalaţii industriale 

ce intră sub incidenţa Legii nr. 

278/2013 privind emisiile 

industriale; 

Număr operatori care 

au raportat date în: 

 Registru EPRTR; 

 Registru IPPC; 

 Registru COV 

solvenți; 

 Registru MCP; 

Registru EU; 

decembrie 

2022 

APM 

Maramureș 

Monitorizarea măsurilor incluse 

în Planul de Menținere Calitate 

Aer pentru județul Maramureș, 

2021-2026. 

- Număr 

măsuri/idicatori 

realizate 

permanent 
APM 

Maramureș 

Verificarea realizării masurilor 

din Planurile de menținere a 

calitătii aerului 

Măsuri realizate/măsuri 

stabilite conform 

Planului de menținere a 

calitătii aerului 

 

31.12.2022 

GNM – 

Comisariatul 

Judetean 

Maramureș 

Conformarea cu conditiile 

autorizatiei/autorizației  integrate 

de mediu , pentru obiectivele care 

intră sub incidenta Legii nr. 

278/2013 privind emisiile 

industriale 

Conditii respectate/ 

conditii impuse în 

actele de reglementare. 

Incadrarea emisiilor in 

valorile limită de 

emisie si concentrațiile 

maxime admise 

 

31.12.2022 

GNM – 

Comisariatul 

Judetean 

Maramureș 
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16. Protejarea și 

conservarea 

biodiversității 

Autorizarea, în baza studiilor de 

evaluare a resurselor naturale, a 

activităţilor de recoltare şi 

capturare în scopul 

comercializării plantelor şi 

animalelor din flora şi fauna 

sălbatică 

 Număr de solicitări 

depuse; 

 Număr de autorizații 

emise; 

 Număr de solicitări 

respinse; 

permanent 
APM 

Maramureș 

Identificarea amplasamentelor 

proiectelor/planurilor în raport cu 

ariile naturale protejate, pe baza 

coordonatelor geografice 

STEREO 70 ale acestora 

Număr planuri/ 

proiecte/ activităţi în 

raport cu ariile naturale 

protejate analizate 

la 

solicitarea 

Serv. 

Avize, 

Acorduri, 

Autorizații 

APM 

Maramureș 

Întocmirea punctelor de vedere și 

a listelor de control pentru 

documentațiile de mediu în cadrul 

procedurilor de emitere a 

Acordului de mediu/Avizului de 

mediu/Autorizației de mediu 

- Număr puncte de 

vedere emise; 

Număr liste de control 

întocmite, 

la 

solicitarea 

Serv. 

Avize, 

Acorduri, 

Autorizații 

APM 

Maramureș 

 

 

11. MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Educația timpurie: 

acces pentru toți 

copiii în creșe și 

grădinițe 

Preluarea și extinderea rețelei de 

creșe în sistemul public 

Număr de creșe 

existente arondate la 

unități de învățământ 

cu grupe de nivel 

preșcolar 

permanent ISJ Maramureș 
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Dezvoltarea sistemului de servicii 

de educație timpurie, prin 

curriculum adecvat și cadre 

didactice bine pregătite, 

dezvoltarea și furnizarea de 

cursuri parentale 

Creşterea abordărilor 

pedagogice novatoare 

în rândul cadrelor 

didactice cu cel puţin 5 

% din totalul de cadre 

didactice novatoare 

permanent ISJ Maramureș 

2. Învățământ primar și 

secundar: servicii 

educaționale de 

calitate pentru toți 

elevii 

Creșterea accesului și participării 

la educație de calitate pentru toți 

copiii, indiferent de mediul de 

rezidență 

Creşterea cu cel puţin 

10% a numărului 

lecţiilor în care se 

utilizează strategii 

didactice activ-

participative, centrate 

pe elev 

permanent ISJ Maramureș 

Oferirea serviciilor de consiliere și 

orientare (inclusiv logopedie) 

pentru toți elevii 

Nr. servicii permanent ISJ Maramureș 

Formarea cadrelor didactice în 

acord cu arhitectura curriculară și 

pentru integrarea tehnologiei în 

procesul educațional 

Nr. cursuri formare permanent ISJ Maramureș 

Derularea Programului Național 

pentru Reducerea Abandonului 

Școlar (PNRAS)- pentru 

prevenirea și reducerea părăsirii 

timpurii a școlii și  sprijinirea 

unităților de învățământ cu risc 

ridicat de abandon școlar 

Derularea programului 

PNRAS de către UPJ-

uri declarate eligibile, 

în proporție de 100 % 

permanent ISJ Maramureș 

Motivezi si îndepărtezi abandonul 

! - în Parteneriat cu  Inspectoratul 

Atingerea acțiunilor 

propuse conform 

Acțiuni pe 

tot 

Proiect în 

parteneriat – 
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Școlar Județean Maramureș planului anul parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș – 

ISJ Maramureș 

Realizarea și implementarea 

standardelor de evaluare la fiecare 

disciplină și an de studiu 

Fiecare UPJ din judeţ 

cuprinsă în programe 

de dezvoltare, în 

funcţie de nevoile 

identificate 

permanent ISJ Maramureș 

Creșterea ratei de promovabilitate 

la examenele naționale 

Cu cel puţin 1% mai 

mare rata de 

promovare la 

evaluările naționale, 

faţă de anul şcolar 

precedent 

permanent ISJ Maramureș 

3. Învățământ 

profesional și 

vocațional: rute 

profesionale și 

vocaționale pentru o 

societate emergentă 

Dezvoltarea rutelor de educație 

profesională în regim dual la nivel 

secundar și terțiar 

dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale la cel 

puţin 5% dintre elevi 

permanent ISJ Maramureș 

Dezvoltarea centrelor de 

învățământ dual, corelate cu 

cerințele operatorilor economici 

din zona respectivă 

Creșterea cu 2 % a 

învățământului 

profesional și tehnic  

permanent ISJ Maramureș 

Monitorizarea și analiza asumată 

privind inserția socio-profesională 

a absolvenților pe piața muncii 

dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale la cel 

puţin 5% dintre elevi 

permanent ISJ Maramureș 

Fundamentarea Planului de 

Şcolarizare și a finanțării pe 

domenii de studii, în funcție de 

nevoile pieței muncii 

funcție de nevoi Trimestrul 

I 

ISJ Maramureș 

4. Cariera didactică: Formarea continuă a cadrelor Reducerea ratei de permanent ISJ Maramureș 
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profesioniști în 

educație 

didactice pentru identificarea 

situațiilor de risc de abandon 

școlar și crearea instrumentelor 

necesare pentru gestionarea 

acestora 

părăsire timpurie a 

şcolii cu 0,5% faţă de 

anul şcolar precedent 

Formarea specifică a cadrelor 

didactice pentru integrarea ȋn 

învățământul de masă a elevilor 

cu CES 

permanent ISJ Maramureș 

Dezvoltarea unor mecanisme de 

monitorizare a impactului 

programelor de formare asupra 

calității procesului educațional 

permanent ISJ Maramureș 

5. Management 

profesionist în fiecare 

unitate de învățământ 

Promovarea profesioniștilor în 

management educațional prin 

asigurarea accesului la programe 

de formare și la resurse de calitate 

pentru directorii unităților de 

învățământ și pentru aspiranții la 

cariera managerială 

 

Diversificarea ofertei 

de cursuri de formare 

pentru manageri, în 

funcție de nevoile 

identificate 

permanent ISJ Maramureș 

Întărirea rolului managementului 

școlii 

 permanent ISJ Maramureș 

Promovarea politicilor publice 

bazate pe realitățile sistemului, 

identificate în urma unor studii și 

analize 

Imaginea optimizată a 

fiecărei instituţii 

educaţionale la nivel 

local, judeţean, 

internaţional 

permanent ISJ Maramureș 

Respectarea principiului 

dialogului social și 

Realizarea unui 

parteneriat real cu toți 

permanent ISJ Maramureș 
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transparentizarea activității 

instituțiilor din sistemul de 

educație 

actorii educaționali 

(elevi, părinți, 

profesori, sindicate) 

 

 
 

 

12. MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Acordarea corectă şi 

la termen a 

prestaţiilor  

 

Reducerea numarului de cereri 

soluţionate peste termenul legal 

Ponderea cazurilor noi 

solutionate in termenul 

legal, in totalul 

cererilor de inscrieri 

noi la pensie 

Permanent Casa Judeţeană 

de Pensii 

Maramureş 

Reducerea timpului mediu de 

solutionare a cererilor de acordare 

a prestatiilor 

Timpul mediu de 

solutionare a cererilor 

de inscriere noua la 

pensie 

Permanent Casa Judeţeană 

de Pensii 

Maramureş 

2. Promovarea 

comunicării la 

distanţă cu 

beneficiarii 

sistemului public de 

pensii 

Creşterea numărului de utilizatori 

ai portalului CNPP 

Număr de conturi 

deschise pe portalul 

CNPP 

Permanent Casa Judeţeană 

de Pensii 

Maramureş 

3. Îmbunătățirea Legii 

dialogului social 

Măsuri privind menţinerea 

climatului de pace socială şi a 

unei comunicări permanente cu 

toate nivelurile instituţionale şi 

Număr ședințe Permanent Instituţia 

Prefectului 

Județul 

Maramureş 



76 

 

sociale. 

4. Implementarea 

proiectelor finanțate 

în vederea 

dezinstituționalizării 

persoanelor cu 

dizabilități aflate în 

instituții de tip vechi 

și prevenirea 

instituționalizării 

persoanelor cu 

dizabilități din 

comunitate 

Planificarea și organizarea 

activităților; Eectuarea achizițiilor 

prevăzute conform legislației în 

vigoare; 

Coordonarea și monitorizarea 

activităților; 

Promovarea și mediatizarea 

activităților și a rezultatelor; 

Depunerea documentelor 

justificative la autoritatea 

finanțatoare pentru decontarea 

cheltuielilor efectuate 

Număr de  persoane cu 

dizabilități  

dezinstituționalizate 

Durata 

prevăzuta 

în 

contractele 

de 

finanțare. 

DGASPC 

Maramureș 

Obținerea tuturor avizelor și 

autorizațiilor necesare pentru 

înființarea serviciilor dezvoltate; 

Selecția și instruirea personalului; 

Evaluarea beneficiarilor, 

pregătirea  și transferul acestora în 

noile servicii. 

Număr de servicii 

sociale înființate. 

 

Durata 

prevăzuta 

în 

contractele 

de 

finanțare. 

DGASPC 

Maramureș 

5. Dezvoltarea şi 

diversificarea 

serviciilor sociale de 

interes local şi 

judeţean ȋn 

concordanţă cu 

nevoile beneficiarilor 

Înființarea unui centru respiro 

pentru persoanele cu dizabilități 

din Maramureș în cartierul Firiza 

din municipiul Baia Mare 

-desfășurarea acțiunilor potrivit 

graficului  

Număr de servicii 

sociale înființate. 

Perioada 

derulării 

proiectului. 

DGASPC 

Maramureș 

6. Asigurarea 

intervenţiei 

- Preluarea sesizărilor privind - Numărul de sesizări 

privind situații/cazuri 

Permanent DGASPC 

Maramureș 
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specializate şi a 

serviciilor adecvate ȋn 

vederea refacerii şi 

dezvoltării 

capacităţilor 

individuale/ familiale 

necesare, pentru a 

depăşi cu forţe 

proprii situaţiile de 

dificultate 

cazurile de 

abuz/neglijare/exploatare/trafic, 

repatriere  a copilului şi cazurile 

copiilor care au săvȃrşit fapte 

penale şi nu răspund penal.  

- Evaluarea iniţială și detaliată a 

fiecărui caz.  

- Analizarea riscurilor pe care le 

implică fiecare alternativă de 

soluţionare a cazului 

- Furnizarea de informaţii 

adecvate nevoilor beneficiarilor şi 

ȋndrumarea către serviciile 

adecvate. 

- Asistenţa şi consilierea 

beneficiarilor Colaborarea cu 

instituţiile competente ȋn 

rezolvarea cazului. 

de abuz, neglijare 

exploatare a copilului 

- Numărul copiilor 

abuzaţi, traficaţi, 

repatriaţi şi a celor 

care au săvȃrşit fapte 

penale care necesită 

intervenţie 

specializată. 

- Număr de copii 

părăsiți în unități 

sanitare. 

- Numărul copiilor 

pentru care s-a dispus 

instituirea unei măsuri 

de protecţie specială. 

Asigurarea functionarii 

Complexului de Servicii pentru 

victimele violenței domestice prin 

Proiectul ”Venus – împreuna 

pentru o viață în siguranță”. 

Numărul victimelor 

care beneficiază de 

servicii oferite în 

cadrul Complexului de 

servicii pentru 

victimele violenței 

domestice. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

7. Asigurarea evaluării 

complexe a  copiilor 

pentru care se solicită 

- Identificarea copiilor cu 

dizabilităţi şi, care necesită 

încadrare într-un grad de handicap 

Număr de copii s-au 

prezentat la Serviciul 

de Evaluare Complexă 

Permanent DGASPC 

Maramureș 
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ȋncadrarea ȋn grad de 

handicap 

- Verificarea îndeplinirii 

condiţiilor privind încadrarea 

copilului într-un grad de handicap.  

- Verificarea diagnosticului 

medical conform Criteriilor 

Medicale. 

- Întocmirea Raportului de 

evaluare complexă şi a Planului 

de abilitare/reabilitare a copilului 

cu dizabilităţi şi propune Comisiei 

încadrarea copilului într-un grad 

de handicap. 

- Urmărirea realizării Planului de 

abilitare/reabilitare a copilului cu 

dizabilităţi, respectiv a Planului 

individualizat de protecţie, 

aprobat de Comisia de Protecţie a 

Copilului 

Copii în vederea 

încadrării într-un grad 

de dizabilitate ( pentru 

evaluare sau pentru  

reevaluare). 

Desfășurarea de activități tip 

recuperare cu copiii cu dizabilități 

în cadrul Centrului de Recuperare 

pentru Copilul cu Handicap 

Sighetu Marmației. 

Activități desfășurate 

în Centrul de 

Recuperare pentru 

Copilul cu Handicap 

Sighetu Marmatiei. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

8. Asigurarea evaluării 

complexe a  

persoanelor  adulte cu 

handicap 

 

Gestionarea corectă a solicitărilor 

de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu handicap 

Numărul de persoane 

cu dizabilități 

neinstituționalizate 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

Completarea raportului de 

evaluare complexă şi a 

Numărul de cereri 

depuse la Serviciul de 

Permanent DGASPC 

Maramureș 
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documentelor specifice. 

Aplicarea corectă şi fără 

discriminare a legilor şi a 

criteriilor medico-psihosociale ȋn 

efectuarea evaluării complexe; 

Asigurarea consilierii 

reprezentanţilor autorităţilor 

publice în contextul evaluării 

complexe. 

Evaluare Complexă 

adulți în vederea 

evaluării complexe  a 

persoanelor adulte 

9. Optimizarea 

activităţii 

compartimentului 

adopţii şi postadopţii, 

astfel ȋncȃt un număr 

cȃt mai mare de copii 

să fie adoptaţi de 

către familii sau 

persoane 

Modernizarea procesului de 

adoptie si a managementului de 

caz, in urma modificarilor 

procedurii de adoptie interna 

initiate de ANDPDCA. 

Număr de familii 

atestate. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

Oferirea de informaţii despre 

procedura de adopţie 

persoanei/familiei potenţial 

adoptatoare. 

Efectuarea evaluării sociale şi 

psihologice  a persoanei /familiei 

ȋn vederea obţinerii atestatului. 

Număr cereri depuse 

în vederea eliberării 

atestatului de 

persoană/familie aptă 

să adopte. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

Organizarea sesiunilor de 

pregătire pentru asumarea ȋn 

cunoştinţă de cauză a rolului de 

parinte. 

Realizarea procesului de potrivire 

iniţială.  

Realizarea procesului de potrivire 

Număr sentințe civile 

definitive de 

deschidere procedură 

adopție internă. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 
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practică.  

Finalizarea  procedurii de 

potrivire.  

Asigurarea consilierii şi informării 

părinţilor biologici ȋnaintea 

exprimării consimţămȃntului la 

adopţie. 

Informarea copilului care a 

ȋmplinit vȃrsta de 10 ani  cu 

privire la  consecinţele adopţiei si 

ale consimţămȃntului său la 

adopţie, precum şi pregătirea 

copilului pentru mutarea la familia 

adoptatoare. 

Oferirea de  sprijin 

adoptatorilor/familiilor 

adoptatoare, ȋn vederea facilitării 

integrării copilului ȋn noul mediu 

de viaţă.   

Realizarea urmăririi evoluţiei 

copilului la adoptator/familie 

adoptatoare pe ȋntreaga perioadă 

de ȋncredinţare 

Număr sentințe civile 

definitive de 

încredințare în vederea 

adopției. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

Monitorizarea evoluţiei copilului 

adoptat şi a relaţiilor dintre acesta 

şi adoptator/familia adoptatoare 

pentru o perioada de cel puţin 2 

Număr sentințe civile 

definitive de  

încuviințare adopție 

internă. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 
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ani de la ȋncuviinţarea adopţiei ; 

Realizarea activităţilor 

postadopţie. 

10. Acordarea drepturilor 

şi facilităţilor 

persoanelor cu 

handicap sub formă 

de prestaţii sociale 

conform legislaţiei ȋn 

vigoare 

Digitalizarea si simplificarea 

sistemului de evaluare si incadrare 

in grad de handicap. 

Întocmirea documentației pentru 

plata lunară și transmiterea la 

AJPIS. 

Numărul de persoane 

beneficiare de prestaţii 

sociale. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

Eliberarea legitimaţiei și biletelor 

pentru transportul interurban. 

Numărul de bilete 

eliberate 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

Plata lunară a dobanzii la creditele 

contractate de persoanele cu 

handicap 

Numărul persoanelor 

cu handicap cu credit 

contractat. 

Lunar DGASPC 

Maramureș 

-Preluarea cererilor persoanelor cu 

handicap ȋn vederea obţinerii 

rovinietei; 

-Verificarea documentelor; 

-Transmiterea documentelor catre 

D.R.D.P. Cluj ȋn vederea eliberării 

rovinietelor către persoanele 

solicitante. 

Numărul de roviniete 

acceptate / acordate. 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

11. Dezvoltarea  reţelei 

de asistenţă maternală 

prin creşterea 

numărului de asistenţi 

maternali 

profesionişti si 

Activităţi de informare şi  

mediatizare privind ocupaţia de 

asistent maternal profesionist. 

Număr de cereri 

depuse. 

Pe perioada 

derulării 

proiectului 

DGASPC 

Maramureș 

Realizarea de vizite la domiciliul 

solicitanţilor ȋn vederea evaluării 

condiţiilor conform legislaţiei. 

Număr de asistenți 

maternali atestați. 

Pe perioada 

derulării 

proiectului 

DGASPC 

Maramureș 
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cresterea calitatii 

ingrijirii copilului 

aflat cu masura de 

protectie la AMP 

Efectuarea de vizite de evaluare a 

activităţii la domiciliul asistenţilor 

maternali. 

Organizarea lunară de şedinţe şi 

grupuri de suport. 

Număr de asistenți 

maternali angajați. 

Pe perioada 

derulării 

proiectului 

DGASPC 

Maramureș 

Evaluarea situaţiei sociale a 

familiei naturale şi extinse prin 

vizite şi ȋntȃlniri, ȋn colaborare cu 

autorităţile publice  locale şi alte 

instituţii care pot oferi informaţii 

despre aceştia. 

Număr de copii plasați 

la asistent maternal. 

Număr de copii aflați 

cu măsură de protecție 

specială la asistent 

maternal. 

Pe perioada 

derulării 

proiectului 

DGASPC 

Maramureș 

12. Promovarea 

incluziunii sociale 

Elaborarea raportărilor lunare, 

trimestriale și anuale și 

comunicarea către instituțiile 

abilitate a stadiului realizării 

măsurilor privind prevenirea 

marginalizării sociale. 

Raportări lunare, 

trimestriale, 

semestriale și anuale. 

Periodic DGASPC 

Maramureș 

Participarea la întâlnirile Grupului 

de Lucru Mixt pentru Romi și ale 

Comisiei Județene privind 

incluziunea socială Maramureș. 

Număr de întîlniri de 

lucru. 

În 

momentul 

convocarii 

primite 

DGASPC 

Maramureș 

13. Îmbunătăţirea calităţii 

şi eficienţei ȋn cadrul  

serviciilor sociale 

pentru copii/ 

persoane cu 

dizabilităţi 

Efectuarea activităţilor de 

dezvoltare, planificare, 

implementare şi ȋmbunătăţire 

permanentă a serviciilor. 

Număr activități Permanent DGASPC 

Maramureș 

Evaluarea calităţii serviciilor 

acordate beneficiarilor ȋn raport cu 

standardele specifice de calitate. 

Monitorizarea periodică a 

Numărul serviciilor 

sociale cu  Licenţă de 

funcţionare definitivă 

Permanent DGASPC 

Maramureș 
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serviciilor sociale ȋn vederea 

menţinerii/ȋmbunătăţirii nivelului 

de calitate 

Licenţierea  serviciilor sociale 

existente și nou înființate. 

Numărul de servicii 

sociale cu  Licenţă de 

funcţionare provizorie 

Permanent DGASPC 

Maramureș 

14. Protecția copiilor 

refugiați și protecția 

copiilor în caz de 

conflict armat care 

solicită statutul de 

refugiat 

Susținerea de către reprezentantul 

legal desemnat de către DGASPC 

a drepturilor copilului și 

participarea alături de acesta la 

întreaga procedură de acordare a 

statutului de refugiat. 

-Numărul de minori 

pentru care s-a emis 

dipoziție 

-Număr dosare 

întocmite și 

instrumentate 

-Număr ordine de 

deplasare 

 

La 

solicitarea 

I.G.I., ori 

de câte ori 

se impune 

DGASPC 

Maramureș 

15. Stimularea încadrării 

tinerilor absolvenți ai 

instituțiilor de 

învățământ în cadrul 

unui proces coerent 

de tranziție de la 

sistemul educațional 

la piața muncii 

Revalorizarea utilizării uceniciei 

ca instrument de asigurare a 

dezvoltării şi certificării 

competențelor profesionale prin 

pregătire la locul de muncă 

încheierea unui număr 

de 100 contracte de 

ucenicie 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Aplicarea unor programe integrate 

orientate către tinerii care nu sunt 

integrați pe piața muncii nu 

urmează niciun program 

educaţional sau de formare 

profesională (,,tineri  NEETs”) . 

 

- Monitorizarea 

tinerilor NEETs 

participanți la măsuri 

active; 

- Numărul  tinerilor 

care participă la 

programe de formare 

profesională ; 

- Măsuri active de 

Permanent AJOFM 

Maramureș 
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stimulare şi și 

subvenționarea 

locurilor de muncă a 

tinerilor NEETs; 

- Număr tineri NEETS 

înscriși la programul ,, 

A doua șansă”. 

Acordarea de subvenții 

angajatorilor care angajează în 

muncă tineri NEETS. 

-număr de tineri 

NEETs participanți  la 

măsuri active 

- număr de tineri 

NEETs beneficiari de 

subvenționarea locului 

de muncă. 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Stimularea angajatorilor în 

vederea încadrării absolvenţilor de  

învăţământ (stimularea 

angajatorilor cu o sumă de 2.250 

lei lunar/absolvent, timp de 12 

luni) 

- număr de subvenţii 

acordate pentru 

absolvenţii instituțiilor  

de învăţământ, 

promoția 2021-2022, 

care se încadrează pe 

parcursul a 12 luni  de 

la data absolvirii 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Stimularea absolventilor  de 

invăţământ preuniversitar şi 

universitar prin acordarea 

primelor de inserție. 

- număr de prime de 

inserție acordate  

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Stimularea angajatorilor în 

vederea încadrării elevilor şi 

studenţilor pe perioada vacanțelor, 

conform prevederilor Legii 

încadrarea unui număr 

de 200 de tineri ( 180 

elevi și 20 studenți) 

Iunie/iulie/ 

august/ 

septembrie/

2022 

AJOFM 

Maramureș 
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nr.72/26 martie 2007 

16. Stimularea ocupării 

forței de muncă și 

creșterea gradului de 

ocupare a forței de 

muncă 

Monitorizarea activităţilor 

economice din judeţ  în scopul 

identificării momentelor critice de 

apariţie a disponibilizărilor 

colective de personal. 

Acordarea de sprijin 

managementului şi 

problemelor legate de 

ocuparea forţei de 

muncă orientate către 

agenții economici care 

urmează să 

disponibilizeze 

colective personal 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Concentrarea acţiunilor în vederea 

reglării raporturilor dintre cererea 

şi oferta de pe piaţa muncii (oferta 

locurilor de muncă)  

Studii privind piaţa muncii, 

-Burse ale locurilor de muncă la 

cererea pieței muncii, 

-Promovarea pe toate canalele de 

comunicare (presa scrisă, presa 

on-line, radio și televiziune) a 

acţiunilor întreprinse de către SPO 

Maramureș 

Consilierea socio-

profesională  a 

șomerilor inactivi în 

vederea creșterii 

șanselor  de ocupare 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Acordarea de alocaţii şomerilor 

care se încadrează înainte de 

expirarea şomajului. 

- Acordarea a 300 de 

alocaţii pentru şomerii 

care se incadreaza 

inainte de expirarea 

șomajului 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Acordarea primelor de activare 

pentru șomerii neîndemnizați în 

valoare de 1.000 de lei 

- Acordarea unui 

număr de 150 prime de  

activare. 

Permanent AJOFM 

Maramureș 
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Îmbunătăţirea accesului la 

serviciile de ocupare, inclusiv prin 

dezvoltarea infrastructurii şi 

diversificarea canalelor și a 

instrumentelor de comunicare cu 

grupurile țintă 

- Nr. sesiuni de 

informare și consiliere 

profesională privind 

cariera derulate pentru 

șomerii din evidențele 

AJOFM Maramureș. 

- Nr. De job-cluburi și 

workshop-uri 

organizate periodic, 

pentru persoanele 

aflate în căutarea unui 

loc de muncă. 

- Încheierea de 

protocoale de 

colaborare, revizuirea 

sau actualizarea 

acestora cu actori 

sociali relevanți la 

nivel local 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Dezvoltarea spiritului 

antreprenorial în rîndul șomerilor,  

prin promovarea oprtunităţilor 

pentru  inițierea unor activităţi 

independente 

- Număr persoane  

cuprinse la  

consultanță 

- Număr persoane 

inițiere activități 

independente 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Încadrarea prin stimularea 

mobilităţii forţei de muncă. 

- Încadrarea unui 

număr total de 50 de 

persoane 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

17. Stimularea 

participării 

Organizarea cursurilor  de formare 

profesională în funcţie de 

- Organizarea a 40 

cursuri, pentru un 

Permanent AJOFM 

Maramureș 
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persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de 

muncă la serviciile de 

formare profesională 

și de evaluare a 

competențelor 

dobândite pe alte căi 

decat cele formale 

tendinţele pieței muncii, 

solicitările de formare pofesionala 

a agenţilor economici 

numar de 495 şomeri 

Corelarea programelor de formare 

profesională cu structura progra-

melor din învăţământul 

preuniversitar, profesional şi 

universitar din judeţul Maramureş. 

Număr întâlniri cu 

reprezentanții CLDPS 

Maramureș organism 

care funcționează în 

cadrul  Inspectoratului 

Şcolar Judeţean 

Maramureș și care are 

rolul de a monitoriza 

corelărea ofertei 

educaționale cu 

cererea  și oferta de pe 

piața muncii (locuri de 

muncă vacante oferite 

de către agenții 

economici). 

Periodic 

(lunar 

trimestrial) 

AJOFM 

Maramureș 

18. Creşterea şanselor de 

ocupare şi a 

incluziunii sociale a 

unor categorii de 

persoane care se 

confruntă cu 

dificultăţi la 

încadrarea în muncă 

prin servicii şi măsuri 

active de stimulare a 

ocupării 

Cresterea participării pe piaţa 

muncii a grupurilor  vulnerabile 

Stimularea angajatorilor (2.250 lei 

lunar) pentru încadrarea de şomeri 

peste 45 de ani, sau someri care 

sunt unici susținători ai  familiilor 

monoparentale, si a persoanelor 

care mai au 5 ani până la vârsta de 

pensionare. 

Încadrarea a: 

- 1000 șomeri peste 45 

de ani;  

- 10 șomeri unici 

susținători ai  

familiilor 

monoparentale;  

- 10 persoane care mai 

au 5 ani pana la vârsta 

de pensionare. 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Profilarea persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă pe 

- Număr șomeri 

încadrați  într-o 

Permanent AJOFM 

Maramureș 
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categorii de ocupabilitate. categorie de 

ocupabilitate 

Stimularea angajatorilor (2.250 lei 

lunar) pentru încadrarea persoane 

cu dizabilităţi. 

- Încadrarea a 5 

persoane cu dizabilităţi 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

,,Programul 140, special pentru 

comunități  cu număr mare de 

etnici romi” 

- Integrarea pe piața 

muncii unui număr de 

75 de persoane de 

etnie romă. 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Stimularea participării pe piața 

muncii a persoanelor apte de 

muncă aflate în risc de excluziune 

socială. 

- Încheierea unui 

număr de 10 contracte 

de solidaritate și 

convenții. 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

Programele speciale de ocupare 

pentru localități din mediul urban 

și rural. - Programe destinate 

creșterii șanselor de ocupare 

pentru persoanele fără loc de 

muncă din zona rurală (Baiuț, 

Valea Chioarului. Coroieni, 

Poienile de sub Munte) si a celor 

din mediul urban (Cavnic și 

Ulmeni). 

- Integrarea pe piața 

muncii a unui număr 

de 60 de persoane, din 

mediul urban și a 80 

persoane din mediul 

rural. 

Permanent AJOFM 

Maramureș 

19. Facilitarea liberei 

circulaţii a 

lucrătorilor în statele 

membre ale Uniunii 

Europene şi în statele 

semnatare ale 

Acordului privind 

Integrarea serviciilor de ocupare 

ale AJOFM Maramureş în 

serviciile de ocupare europene 

-Eures (European Employment 

Services) - Serviciul Public De 

Ocupare Din Spaţiul Economic 

European. 

- număr persoane 

accesare reţeaua 

EURES 

- - număr persoane 

consiliate 

Permanent AJOFM 

Maramureș 
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Spaţiul Economic 

European, precum şi 

în alte state cu care 

România a încheiat 

tratate, acorduri sau 

convenţii 

20. Măsuri de sprijin 

acordate angajatorilor 

pe perioada 

pandemiei SARS 

COV 2 

Șomajul tehnic Nr. indemnizații de 

șomaj tehnic 

angajaților din firmele 

private, persoanelor 

fizice autorizate (PFA) 

și altor profesioniști, 

pentru suspendarea 

lucrului ca urmare a 

crizei COVID-19, pe 

perioada stării de 

alertă 

07 martie 

2022 

AJOFM 

Maramureș 

Zile libere plătite pentru unul din 

părinți pentru supravegherea 

copiilor în situația închiderii 

temporare a unităților de 

învățământ 

- Număr indemnizații 

plătite 

Până la 

terminarea 

anului 

școlar 

2021-2022 

AJOFM 

Maramureș 

Munca redusă (kurzarbeit) - Reducerea timpului 

de lucru cu până la 

80% din durata zilnică 

Până la 07 

iunie 2022 

AJOFM 

Maramureș 

21. Urmărirea respectării 

prevederilor legale în 

domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă. 

Creşterea  gradul de 

Campanie națională de verificare 

a modului de respectare a 

cerințelor minime de securitate şi 

sănătate în muncă la lucrările din 

domeniul construcţiilor – cod. 

Nr. de controale 

efectuatenr. de măsuri 

dispuse; 

Trim. 

I - IV 

ITM 

Maramureş 
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conştientizare a 

angajatorilor şi a 

lucrătorilor în ceea ce 

priveşte necesitatea 

respectării 

prevederilor legale 

referitoare la 

securitatea şi 

sănătatea în muncă 

privind riscurilor 

specifice în domeniul 

construcţiilor. 

CAEN 41, 42, 43. 

22. Urmărirea respectării 

prevederilor legale în 

domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă. 

Creşterea  gradul de 

conştientizare a 

angajatorilor şi a 

lucrătorilor în ceea ce 

priveşte necesitatea 

respectării 

prevederilor legale 

referitoare la 

securitatea şi 

sănătatea în muncă 

privind riscurilor 

specifice în domeniul 

construcţiilor. 

Campanie naţională de verificare 

a modului în care sunt respectate 

cerinţele minime pentru 

îmbunătăţirea securităţii şi 

protecţia sănătăţii lucrătorilor care 

pot fi expuşi riscurilor de explozie 

şi incendiu în silozurile de cereale, 

fabricile de băuturi alcoolice, 

rafinării, industria minieră şi în 

spitale. 

Nr. de controale 

efectuatenr. de măsuri 

dispuse; 

Trim. 

I - IV 

ITM 

Maramureş 

23. Conștientizarea prin Acțiune de verificare şi control Nr. de controale Trim. ITM 
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control, a 

angajatorilor 

implicați asupra 

necesității în a lua în 

considerare specificul 

activităţilor de comerţ 

pentru verificarea modului în care 

sunt respectate cerinţele minime 

de securitate şi sănătate în muncă 

în domeniul comerțului cu ridicata 

(CAEN 46). 

efectuatenr. de măsuri 

dispuse; 

 

I - IV Maramureş 

24. Conștientizarea prin 

control, a 

angajatorilor 

implicați asupra 

necesității în a lua in 

considerare specificul 

activităţilor de 

exploatare forestieră 

şi transportul 

tehnologic al masei 

lemnoase. 

Acţiune privind verificarea 

respectării modului de utilizare a 

echipamentelor de muncă şi a 

tehnologiilor de exploatare în 

parchetele forestiere, inclusiv la 

transportul tehnologic al masei 

lemnoase pe drumurile forestiere. 

Nr. de controale 

efectuate; nr. de 

măsuri dispuse; 

Trim. 

III - IV 

ITM 

Maramureş 

25. Identificarea si 

combaterea muncii 

nedeclarate şi luarea 

măsurilor care se 

impun pentru 

determinarea 

respectării de către 

angajatorii care 

desfăşoară activitate 

în diferite domenii de 

activitate, a 

prevederilor legale în 

domeniul relaţiilor de 

Campanie privind identificarea şi 

combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată şi subdeclarată în 

domenii susceptibile utilizării 

frecvente a acesteia (ex: 

construcţii, protecţie şi pază, 

service auto, depozite, comerţ 

etc.). 

Nr. de controale 

efectuate; nr. de 

măsuri dispuse; 

Trim. 

I - IV 

ITM 

Maramureş 
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muncă; Diminuarea 

consecinţelor sociale 

şi economice 

negative care derivă 

din nerespectarea de 

către angajatorii care 

desfăşoară activitate 

în diferite domenii de 

activitate; 

26. Eficienţa activităţii 

controalelor pentru 

diminuarea cazurilor 

de nerespectare a 

legislaţiei în 

domeniul relaţiilor de 

muncă.  

Campanie privind verificarea 

modului în care se respectă 

legislaţia în domeniul relaţiilor de 

muncă în transportul rutier. 

Nr. de controale 

efectuate; nr. de 

măsuri dispuse; 

Trim. 

I - IV 

ITM 

Maramureş 

27. Creşterea gradului de 

conştientizare și 

verificarea 

angajatorilor care 

desfăşoară activități 

specifice prestărilor 

de servicii, în ceea ce 

priveşte necesitatea 

respectării 

prevederilor legale în 

domeniul relaţiilor de 

muncă, cu precădere 

in încheierea si 

executarea 

Acţiune de identificare şi 

combatere a cazurilor de muncă 

nedeclarată şi subdeclarată  în 

domeniul  prestărilor de servicii 

(catering, livrare, curierat, etc). 

Nr. de controale 

efectuate; nr. de 

măsuri dispuse; 

 

Trim. 

I - IV 

ITM 

Maramureş 
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contractelor 

individuale de 

muncă. 

28. Soluționarea 

problemelor 

identificate în 

organizarea și 

derulare activităților 

referitoare la registrul 

general de evidență a 

salariaților atât la 

nivelul 

inspectoratelor dar și 

în cea de îndrumare a 

angajatorilor cu 

privire la respectarea 

legislației aplicabile. 

Acţiune de informare şi verificare  

a angajatorilor cu privire la 

registrul general de evidenţă a 

salariaţilor. 

Nr. de controale 

efectuate; nr. de 

măsuri dispuse; 

 

Trim. 

I - IV 

ITM 

Maramureş 

29. Administrarea și 

gestionarea într-un 

sistem unitar de plată 

a beneficiilor de 

asistență socială 

Plăți beneficii de asistență socială ●Număr beneficiari 

●Cuantum plăți 

efectuate 

Permanent AJPIS 

Maramureș 

30. Asigurarea unei 

activități riguroase de 

control și inspecție a 

aplicării măsurilor 

legale privind 

activitățile de 

stabilire și acordare a 

beneficiilr de 

Derularea unor campanii tematice 

sau a unor controale inopinate 

Campanii efectuate/ 

acțiuni control 

efectuate 

Permanent AJPIS 

Maramureș 
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asistență socială, 

susținerea dezvoltării 

și creșterii calității 

serviciilor sociale 

31. Exercitarea 

controlului aplicării 

unitare a prevederilor 

Regulamentelor 

Europene, al modului 

de asigurare, 

administrare și 

gestionare a 

beneficiilor familiale 

acordate conform 

regulilor de 

coordonare 

Soluționarea formularelor 

muncitorilor migranți 

Formulare soluționate Permanent AJPIS 

Maramureș 

 
 

13. MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE 
NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de 

rezultat 

Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Crearea infrastructurii 

specifice serviciilor și 

programelor pentru 

tineret 

Activități de informare și 

documentare, consultanță și 

consiliere, educație nonformală 

100 de beneficiari 2022 Direcția 

Județeană 

pentru Familie 

și Tineret 

Maramureș 

2. Dezvoltarea şi 

diversificarea de 

acţiuni de tineret 

Activități de informare a ONG-

urilor cu privire la programele de 

tineret ale Ministerului Familiei, 

30 de beneficiari 2022 Direcția 

Județeană 

pentru Familie 



95 

 

Tineretului și Egalității de Șanse și 

a Metodologiei de finanțare a 

proiectelor de tineret la 

concursurile locale și naționale 

și Tineret 

Maramureș 

Activități de educație nonformală, 

sănătate, sport și recreere, cultură, 

voluntariat 

1000 de beneficiari 2022 Direcția 

Județeană 

pentru Familie 

și Tineret 

Maramureș 

Încheierea de 

parteneriate/protocoale de 

colaborare între Direcția Județeană 

pentru Familie și Tineret 

Maramureș și 

instituțiile/unitățile/ONG-urile cu 

atribuții în domeniul tineretului 

5 parteneriate/ 

protocoale 

2022 Direcția 

Județeană 

pentru Familie 

și Tineret 

Maramureș 

Organizarea taberelor de odihnă, a 

taberelor cu caracter social și a 

taberelor pentru persoanele cu 

dizabilități 

200 de beneficiari 2022 Direcția 

Județeană 

pentru Familie 

și Tineret 

Maramureș 

 

 

 

14. MINISTERUL CULTURII 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Protejare, 

monitortizare, 

Emiterea de avize conform Legii 

422/2001 pentru intervenţii asupra 

 2022 DJC Maramureş 
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restaurare și punere 

în valoare a 

monumentelor 

istorice. 

monumentelor istorice şi a 

obiectivelor din zona lor de 

protecţie 

Colaborare cu Agenția Naționalӑ 

pentru Protecția Mediului pentru 

verificӑrile efectuate în baza Legii 

292/2019 pentru proiectele depuse 

în vederea avizӑrii. 

 2022 DJC Maramureş 

Controlul respectării 

reglementărilor legislaţiei privind 

protejarea monumentelor istorice 

în vederea stopării distrugerii 

şi/sau alterări patrimoniului 

cultural imobil local şi a 

verificării respectării avizelor 

emise (inspecţii în teritoriu) 

 2022 DJC Maramureş 

Sprijinirea activităţii de întocmire 

corespunzătoare a P.U.Z.-urilor 

pentru zonele istorice protejate din 

municipii, P.U.G.-urilor din 

zonele rurale cu includerea 

monumentelor istorice şi a zonelor 

lor de protecţie. 

 

 2022 DJC Maramureş 

Întocmirea de fişe minimale de 

evidenţă a monumentelor istorice 

şi de obligaţii de folosinţă privind 

monumentele istorice. 

 2022 DJC Maramureş 

Identificarea şi înştiinţarea 

agenţiilor economici privind 

 2022 DJC Maramureş 
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obligativitatea calcularii și virarii 

taxei de timbru privind 

monumentele istorice cf. Legii 

422/2001 modificată şi 

republicată și normele 

metodologice aferente; 

Identificarea și informarea 

agentilor economici care au 

obligaţia de a contribui la Fondul 

Cultural Naţional si colaborarea 

cu Administratia Fondului 

Cultural National (instituţie în 

subordinea Ministerului Culturii). 

 2022 DJC Maramureş 

Directiei Judetene pentru Culturӑ i 

se solicitӑ exercitarea dreptului de 

preempțiune în cazul 

monumentelor istorice de 

importanțӑ regionalӑ (categorie B) 

iar în cazul monumentelor de 

importanțӑ naționalӑ (categorie 

A), documentația este preluatӑ, 

verificatӑ și transmisӑ 

Ministerului Culturii, împreunӑ cu 

un referat. 

 2022 DJC Maramureş 

2. Conservare, cercetare 

și protejare a 

patrimoniului 

arheologic. 

Monitorizarea descoperirilor 

arheologice întâmplӑtoare 

conform Ordonanței Guvernului 

nr.43/2000, actualizatӑ; 

 2022 DJC Maramureş 

Emitere aviz specific sau 

adeverințӑ conform Legii 

 2022 DJC Maramureş 
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nr.17/2014 privind unele mӑsuri 

de arheologie a vȃnzӑrii -

cumpӑrӑrii terenurilor agricole 

situate în extravilan 

Inspecţii în teren alături de 

arheologii din cadrul MJIA 

Maramureş pentru eventuale 

constatări ale intervenţiilor 

neautorizate în perimetrul siturilor 

arheologice şi în zonele de 

protecţie 

 2022 DJC Maramureş 

Verificarea perimetrelor de 

exploatare din Maramureş în 

conformitate cu prevederile Legii 

85/2003* şi a articolului 5, 

aliniatul 3 din Ordinul ANRM nr. 

125/2011 

 2022 DJC Maramureş 

3. Monitorizarea, 

protejarea și 

valorificarea, 

bunurilor culturale 

mobile.  

 

Certificate de export/Adeverințe 

eliberate în baza Legii 182/2000 

pentru exportul temporar/ 

definitiv de bunuri culturale  

 

 2022 DJC Maramureş 

Verificări privind respectarea 

condiţiilor de acreditare a 

muzeelor şi a colecţiilor publice 

aflate în subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale/a 

muzeelor şi a colecţiilor publice 

de drept privat, respectiv, a 

condițiilor de autorizare a 

 2022 DJC Maramureş 
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laboratoarelor și atelierelor de 

conservare și restaurare. 

Controlul periodic al stării de 

conservare şi securitate a 

bunurilor culturale mobile clasate/ 

controlul periodic al stӑrii de 

conservare și securitate a 

monumentelor de for public şi 

acordarea de consultanţă de 

specialitate la  cererea 

proprietarilor, primӑriilor 

sau titularilor altor drepturi reale.  

 2022 DJC Maramureş 

4. 

Informarea şi 

colaborarea cu 

administraţia publică 

locală, instituţii de 

cultură, ONG-uri, 

şcoli, în scopul 

păstrării identităţii 

locale, prin 

promovarea şi 

valorificarea 

patrimoniului mobil 

și imobil. 

Inițierea de proiecte și parteneriate 

cu instituțiile cu obiective similare 

și care sӑ vizeze adaptarea 

domeniului cultural la dinamica 

schimbӑrilor din societate și 

dezideratul conservӑrii valorilor 

identitare. 

 2022 DJC Maramureş 

Participare la vernisaje, expoziţii, 

lansări de carte, conferinţe şi alte 

evenimente culturale din judeţ; 

 2022 DJC Maramureş 

Marcarea evenimentelor naţionale 

şi internaţionale precum: Zilele 

Europene ale Patrimoniului, Ziua 

Europei, Ziua Holocaustului, Ziua 

artistului plastic,  Ziua Naţională a 

României, Ziua Mondială pentru 

diversitate Culturală, pentru 

Dialog şi Dezvoltare, etc., prin 

 2022 DJC Maramureş 
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activităţi specifice, în limita 

competenţelor legale ce ne revin.   

 

 

15. MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Digitalizarea 

informațiilor în 

cadrul DGASPC 

Maramureș 

Asigurarea utilizării înscrisurilor 

în format electronic și comunicării 

în format digital 

Gradul de 

implementare a  

procesului de 

digitalizare 

Trimestrul 

III 

DGASPC 

Maramureș 

2. Implementarea unui 

sistem informatic 

integrat pentru 

managementul 

activității sportive, 

creșterea nivelului de 

digitalizare a 

serviciilor publice 

pentru sport 

Actualizarea permanentă a site-

ului instituției 

100% Permanent Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

Înfiinţarea de noi asociaţii şcolare 

şi asociații sportive și actualizarea 

în permanență a Registrului 

Sportiv al asociațiilor sportive fără 

personalitate juridică din județul 

Maramureș 

10 asociații Permanent Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

Actualizarea în permanență a 

situației rezultatelor obținute în 

competiții oficiale de către 

sportivii din județ 

100% Permanent Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

Actualizarea în permanență a 

bazei de date cu numărul de 

sportivi activi și al specialiștilor în 

domeniu din județ 

100% Permanent Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 
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3. Educație digitală Proiect ”E-SCOALA – creșterea 

gradului de digitalizare a unităților 

de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Maramureș prin 

achiziționarea de echipamente și 

servicii de conectare și acces 

internet” 

Distribuire 

echipamente IT 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

4. Administrație publică 

digitală 

Servicii de asistenta si consultanta 

informatica pentru analiza privind 

gradul de pregătire al Consiliului 

Județean Maramureș pentru 

trecerea la un mod de lucru 100% 

digital si servicii de consultanta, 

expertiza si asistenta tehnica in 

domeniul IT/Digitalizare 

 

Acțiuni pe 

tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș 

 

 

 

 

16. MINISTERUL SPORTULUI 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Dezvoltarea sportului 

de masă – creșterea 

numărului de 

participanți ai 

sportului de masă 

Competiții sportive și acțiuni 

adresate copiilor și tinerilor, 

organizate în colaborare cu 

Ministerul Educației și cercetării 

și diferite  federații de specialitate 

25 acțiuni 2022 Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

Încheierea de 

parteneriate/protocoale de 

20 protocoale încheiate 2022 Direcția 

Județeană de 
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colaborare între DJST MM şi 

structurile sportive de drept public 

si de drept privat din Maramureș 

Sport 

Maramureș 

2. Sprijinirea sportului 

de performanță 

pentru a crește 

numărul de sportivi 

care practică sportul 

la cel mai înalt nivel 

Competiții și acțiuni sportive 

organizate împreună cu structurile 

sportive din județul Maramureș 

pentru selecționarea celor mai 

buni sportivi în vederea 

participării la cele mai înalte 

competiții sportive de performanță 

60 acțiuni 2022 Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

Acordarea alimentație / 

medicamentație / susținătoare de 

efort pentru unii sportivi de 

performanţă cu rezultate de 

excepție pe plan național și/sau 

internațional 

15 beneficiari 2022 Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

3. Sprijinirea sportului 

de performanță 

pentru creșterea bazei 

de selecție pentru 

sportul de 

performanță și a 

numărului de sportivi 

legitimați 

Continuarea Programului de 

vouchere pentru echipament 

sportiv adresat copiilor care se 

legitimează pentru prima data la 

un club sportiv pentru a practica 

un sport de performanță 

1000 beneficiari 2022 Direcția 

Județeană de 

Sport 

Maramureș 

 

 

17. MINISTERUL JUSTIȚIEI 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 
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18. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Creşterea gradului de 

siguranță și protecție 

pentru cetăţenii 

judeţului Maramureş 

 

Eficientizarea activităţii de 

prevenire a criminalităţii, cu 

accent pe domeniile prioritare: 

Prevenirea infracțiunilor contra 

persoanei(dispariții de copii, 

agresiuni sexuale, violență 

domestică, victimizarea 

minorilor); prevenirea 

infracțiunilor contra 

patrimoniului; prevenirea 

criminalității informatice. 

Număr de activități 

desfășurate pe cele trei 

domenii prioritare 

Permanent IPJ 
Maramureș 

Eficientizarea activităţii de 

combatere a infracţiunilor contra 

persoanei, a patrimoniului precum 

şi la regimul armelor, muniţiilor şi 

substanţelor periculoase. 

Număr infracțiuni 

sesizate 

Permanent IPJ Maramureș 

Asigurarea capacităţii de 

intervenţie şi a mobilităţii 

structurilor de ordine şi siguranţă 

publică, în vederea unei reacţii 

rapide şi eficace în cazul 

Număr intervenții la 

evenimente, din care 

solicitate prin SNUAU 

112 

Permanent IPJ Maramureș 
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producerii unor situaţii de criză. 

Organizarea de acţiuni 

independent și în comun cu 

instituţiile/ autorităţile cu 

responsabilităţi în domeniul 

specific, în vederea asigurării unui 

răspuns calificat şi coordonat 

pentru prevenirea şi combaterea 

faptelor ilegale 

Numărul misiunilor de 

asigurare a ordinii 

publice executate în 

zonele publice, cu 

potențial criminogen, 

instituții de învățământ, 

mediu rural și silvic. 

Sem. I-II 
I.J.J. 

Maramureș 

Facilitarea intervenţiilor pentru 

protejarea vieţii şi a integrităţii 

fizice a cetăţeanului prin 

eliminarea barierelor birocratice 

inutile. 

Număr intervenţii 

executate la solicitări 

primite prin 112 sau alte 

mijloace. 

Sem. I-II 
I.J.J. 

Maramureș 

2. Prevenirea şi 

combaterea evaziunii 

fiscale, contrabandei 

şi a altor forme ale 

criminalităţii 

economico-

financiare. 

Prevenirea şi combaterea faptelor 

de evaziune fiscală, contrabandă şi 

infracţiuni care aduc atingere 

drepturilor de proprietate 

intelectuală. 

Nr. dosare penale 

înregistrate, bunuri 

confiscate 

Permanent IPJ Maramureș 

Creşterea nivelului de recuperare 

a prejudiciului în cauzele privind 

infracţiuni economico-financiare  

Prejudiciu recuperat Permanent IPJ Maramureș 

3. Prevenirea şi 

combaterea delictelor 

silvice 

Verificări privind legalitatea 

activităților de exploatare, 

prelucrare, transport, depozitare și 

comercializare a materialelor 

lemnoase 

Număr acțiuni și 

controale efectuate 

Permanent IPJ Maramureș 

Efectuarea de controale pe linia 

transporturilor de materiale 

Material lemnos 
confiscat 

Permanent IPJ Maramureș 
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lemnoase 

4. Implementarea unui 

sistem modern de 

recrutare a 

personalului MAI. 

Recrutarea candidaților pentru 

admiterea în instituțiile de formare 

inițială a cadrelor Jandarmeriei 

Române. 

Număr de candidati 

recrutați pentru 

admiterea în 

instituțiile de 

formare inițială a 

cadrelor 

Jandarmeriei 

Române 

Sem. I-II I.J.J. 

Maramureș 

5. Implementarea unui 

sistem modern de 

formare şi evoluţie 

profesională a 

personalului MAI 

Dezvoltarea programelor de 

pregătire teoretică şi practică a 

angajaţilor. 

Număr de programe 

de formare/număr de 

personal participant. 

Sem. I-II I.J.J. 

Maramureș 

6. 

Executarea 

inspecțiilor, 

verificărilor și a 

controalelor de 

prevenire 

Masuri privind eficientizarea 

managementului situaţiilor de 

urgenţă 

Nr. întâlniri 

2022 

Instituția 

Prefectului Jud. 

Maramureș 

Executarea controalelor de fond, 

tematice şi a verificărilor în 

domeniul situaţiilor de urgenţă. 

1000 controale 

2022 
I.S.U. 

Maramureş 

Creșterea ponderii pe segmentul 

avizării/autorizării în ceea ce 

privește reducerea obiectivelor 

puse în funcțiune fără autorizație 

de securitate la incendiu. 

Nr. de avize/ autorizații 

de securitate la incendiu 

2022 I.S.U. 

Maramureş 

 
Creșterea exigenței rolului de 

autoritate de stat. 

Nr. sancțiuni 

contravenționale 

aplicate 

2022 I.S.U. 

Maramureş 

 
Asigurarea respectării 

prevederilor actelor normative din 

Nr. deficiențe constatate 

pe timpul controalelor 

2022 I.S.U. 

Maramureş 
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domeniul apărării împotriva 

incendiilor și protecție civilă 

7. Acordarea asistenței 

și consultanței 

tehnice de 

specialitate 

Asistenţă de specialitate pe linie 

de avizare/autorizare/ acorduri 

privind emiterea avizelor şi 

autorizaţiilor de securitate la 

incendiu  

Nr. solictări de asistență 

tehnică 
2022 

I.S.U. 

Maramureş 

Emiterea avizelor pentru rutele de 

transport deşeuri periculoase, 
Nr. avize emise 2022 

I.S.U. 

Maramureş 

 Participarea la şedinţe tehnice de 

avizare în cadrul comisiei tehnice 

de urbanism şi amenajarea 

teritoriului a Consiliului Judeţean 

Participarea la 10 

ședințe 
2022 

I.S.U. 

Maramureş 

 Participări la şedinţe ale 

colectivelor de analiză tehnică de 

pe lângă A.P.M. Maramureş. 

Nr. participări la 

ședințele organizate 
2022 

I.S.U. 

Maramureş 

8. 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

activităților de 

pregătire în domeniul 

situațiilor de urgență 

Convocări pentru pregătirea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă a 

preşedinţilor CLSU, şefilor 

centrelor operative cu activitate 

temporară, a şefilor serviciilor 

voluntare/private pentru situaţii de 

urgenţă  

25 convocări de 

pregătire 
2022 

I.S.U. 

Maramureş 

Continuarea programului de 

voluntariat “Salvatori din 

pasiune” 

2 cursuri organizate 2022 
I.S.U. 

Maramureş 

Participarea personalului ISU 

Maramureş la concursurile 

serviciilor profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă. 

1 paticipare 

2022 

în funcție de 

evoluția 

epiemiologică 

I.S.U. 

Maramureş 
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Organizarea concursului de 

descarcerare şi prim ajutor 

calificat – faza zonală 

1 concurs 

2022 

în funcție de 

evoluția 

epiemiologică 

I.S.U. 

Maramureş 

Organizarea concursurilor 

profesionale ale serviciilor 

voluntare/private  pentru situaţii 

de urgenţă - faza zonală şi 

judeţeană 

7 faze zonale 

2 faze judeţene 

(SVSU/SPSU) 

2022 
I.S.U. 

Maramureş 

Organizarea concursului 

cercurilor tehnico – aplicative de 

elevi “Prietenii pompierilor” – 

faza judeţeană 

1 concurs Mai 2022 
I.S.U. 

Maramureş 

Organizarea concursului cu 

tematică de protecţie civilă “Cu 

viaţa mea apăr viaţa” – faza 

judeţeană 

1 concurs Mai 2022 
I.S.U. 

Maramureş 

9. 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

activităților de 

informare preventivă 

Continuarea derulării  

Campaniilor Naţionale de 

Informare Preventivă: ,,NU 

TREMUR LA CUTREMUR”, 

R.I.S.C. – ,,SIGURANŢA NU 

ESTE UN JOC DE NOROC” 

(conform parteneriatului încheiat 

între IGSU şi E.ON ROMÂNIA) 

şi ,,VREAU SĂ FIU VOLUNTAR”. 

Desfășurarea a 500 

acțiuni de informare 

preventivă 

2022 
I.S.U. 

Maramureş 

 Organizarea activităților de 

informare preventivă prin 

orientarea acțiunilor  pe 

distribuirea materialelor de 

30.000 de materiale de 

informare preventivă 

distribuite 

2022 
I.S.U. 

Maramureş 
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informare preventivă către zonele 

și categoriile de persoane 

vulnerabile. 

10. Monitorizarea 

situațiilor de urgență 

Transmiterea avertizărilor 

hidrometeorologice la membrii 

Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de urgenţă, la Comitetele 

Locale pentru Situaţii de Urgenţă 

şi la agenţii economici care prin 

specificul activităţii constituie 

factori de risc potenţial generatori 

de situaţii de urgenţă. 

Nr. 

avertizări/atenționări și 

informări transmise 

2022 
I.S.U. 

Maramureş 

11. Reducerea timpului 

de răspuns a forțelor 

și mijloacelor la 

intervenții în zona de 

competență 

Participarea ofiţerilor şi 

subofiţerilor din cadrul ISU 

Maramureş la cursuri de formare 

şi perfecţionare organizate de 

eșalonul superior  

Nr. cadre participante la 

cursuri de formare și 

perfecționare 

2022 

în funcție de 

evoluția 

epiemiologică 

I.S.U. 

Maramureş 

 
 

Pregătirea şi executarea 

exerciţiilor tactice şi de simulare. 
54 exerciții 2022 

I.S.U. 

Maramureş 

12. 

Gestionarea 

situațiilor de urgență 

Executarea misiunilor (asigurarea 

măsurilor de prevenire a situaţiilor 

de urgenţă, intervenţii pirotehnice, 

manifestări cu public numeros, 

căutare –salvare persoane, etc). 

Nr. misiuni executate 2022 
I.S.U. 

Maramureş 

 
 Statistica intervenţiilor 4 analize 2022 

I.S.U. 

Maramureş 

13. Elaborarea, 

promovarea şi 

implementarea unor 

politici şi programe 

Participarea personalului din 

subordine la cursuri de 

specializare/perfecţionare. 

Nr. cursuri în cadrul 

pregătirii personalului 

potrivit Curriculei 

Comune de Pregătire şi 

31.12.2022 

ITPF Sighetu 
Marmației 
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privind pregătirea 

profesională 

a Curriculei de nivel 

mediu. 

  Folosirea câinilor de serviciu în 

activitatea de supraveghere şi 

control a trecerii frontierei. 

 

Nr. câini de serviciu 

specializaţi 

Permanent 

ITPF Sighetu 
Marmației 

14. Scăderea dinamicii 

accidentelor de 

circulaţie, cu 

prioritate a acelora 

care au drept 

consecinţe pierderea 

de vieţi omeneşti 

Creşterea gradului de siguranţă 

rutieră pe drumurile publice din 

judeţul Maramureş 

Număr sancțiuni 

contravenționale/ 

infracțiuni rutiere/ 

accidente rutiere grave 

Permanent IPJ Maramureș 

  Desfăşurarea unor activităţi de 

prevenire a implicării cadrelor în 

accidente de circulaţie, prin 

reinstruiri periodice privind 

prevederile O.U.G. nr. 195/2002, 

punându-se un accent deosebit pe 

conduita preventivă. 

 

Nr. instructaje efectuate Permanent  

ITPF Sighetu 
Marmației 

15. Prevenirea şi 

combaterea corupţiei 

Prevenirea şi combaterea faptelor 

de corupţie în rândul personalului 

propriu şi efectuarea testelor de 

integritate în cooperare cu 

Serviciile Judeţene de  Informaţii 

şi Protecţie Internă şi Serviciile 

Teritoriale Anticorupţie. 

Nr. activităţi de instruire 

pentru prevenirea 

actelor de corupţie în 

rândul personalului din 

cadrul I.T.P.F Sighetu 

Marmaţiei împreună cu 

D.G.A. 

 

31.12.2022 ITPF Sighetu 

Marmației 

  Creşterea gradului de desistare a Nr. desistări 31.12.2022 ITPF Sighetu 
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personalului propriu prin 

instruirea personalului privind 

modul de acţiune în astfel de 

situaţii 

Marmației 

16. Prevenirea şi 

combaterea 

criminalităţii 

transfrontaliere 

Prevenirea şi combaterea migraţiei 

ilegale şi a faptelor specifice 

criminalităţii transfrontaliere 

săvârşite în zona de competenţă 

prin  desfăşurarea în permanenţă 

de acţiuni şi misiuni atât 

independent cât şi în cooperare cu 

alte structuri. 

- Nr. acţiuni și misiuni 

independente 

- Nr. acţiuni și misiuni 

în cooperare 

31.12.2022 ITPF Sighetu 

Marmației 

 Creşterea nivelului de control şi 

de supraveghere a frontierei 

externe a UE prin finalizarea 

Sistemului integrat de securizare a 

frontierei  prin utilizate la 

capacitate maximă în vederea 

asigurării controlului trecerii 

frontierei a tehnicii din dotare 

- Nr. aparatură TETRA 

- Nr. sisteme cu 

termoviziune 

- Nr. sisteme SORIC  

31.12.2022 ITPF Sighetu 

Marmației 

 Asigurarea controlului în 

conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/399 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 9 

martie 2016 cu privire la Codul 

Uniunii privind regimul de trecere 

a frontierelor de catre persoane 

(Codul Frontierelor Schengen) 

-Nr. personae și 

autovehicule pe sensul 

de intrare în PTF Sighet 

- Nr. personae și 

autovehicule pe sensul 

de ieșire în PTF Sighet 

31.12.2022 ITPF Sighetu 

Marmației 

17. Cooperarea 

internaţională – 

Intensificarea cooperării bilaterale 

cu structurile similare din  

- Nr. informări primate 

- Nr. informări 

31.12.2022 ITPF Sighetu 

Marmației 
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cooperarea 

poliţienească în 

vederea combaterii 

criminalităţii 

transfrontaliere 

Ucraina în domeniul 

managementului frontierei 

comune şi combaterii 

criminalităţii transfrontaliere. 

transmise 

18. Cooperarea cu 

instituţiile din 

sistemul de securitate 

internă al UE 

(FRONTEX, 

EUROPOL) 

– implementarea 

politicilor europene 

în domeniu 

Efectuarea tuturor demersurilor 

necesare pentru participarea 

poliţiştilor de frontieră din cadrul 

inspectoratului la Operaţiunile 

Comune organizate de către 

Agenţia FRONTEX în străinătate 

cât şi pentru primirea poliţiştilor 

străini detaşaţi la structurile 

inspectoratului în cadrul 

Operaţiunilor Comune. 

Nr. poliţişti de frontieră 

care au  participat la 

operaţiuni comune 

organizate de Agenţia 

FRONTEX. 

 

31.12.2022 ITPF Sighetu 
Marmației 

19. Cooperarea cu 

INTERPOL dar şi în 

formatele de 

cooperare regională 

în Europa de S-E 

Intensificarea cooperării cu 

instituţiile din sistemul de 

siguranţă internă al Uniunii 

Europene (EUROPOL, 

INTERPOL, Biroul SIRENE, 

C.C.P.I., Punctele de Contact, 

etc.). 

Nr. verificări prin 

agenţiile INTERPOL, 

Biroul Sirene, 

EUROPOL, 

INTERPOL, C.C.P.I şi 

Punctele de Contact 

Porubne, Giurgiu, 

Artand şi Oradea.  

31.12.2022 ITPF Sighetu 
Marmației 

20. Asigurarea și 

promovarea 

activităților 

circumscrise politicii 

naționale specifice 

care să contribuie la 

limitarea  impactului 

Întărirea mecanismelor de 

colaborare pe linie de prevenire 

antidrog în comunitate prin 

identificarea şi demararea 

procedurilor de negociere pentru 

încheierea de protocoale de 

colaborare şi/sau acorduri de 

Nr. de întâlniri de lucru 

 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 



112 

 

și la diminuarea 

consecințelor 

negative ale 

drogurilor asupra 

siguranței și sănătății 

publice 

parteneriat cu instituţii şi 

organizaţii neguvernamentale ce 

au competenţe în domeniul de 

referinţă. 

Realizarea unor activități de 

prevenire a consumului de tutun, 

alcool și droguri în cadrul 

proiectelor și campaniilor 

naționale ale Agenției Naționale 

Antidrog, în funcție de solicitări și 

de posibilități 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

Realizarea unor activități de 

prevenire a consumului de tutun, 

alcool și droguri în cadrul 

proiectelor  regionale ale 

Centrului de Prevenire, Evaluare 

și Consiliere Antidrog 

Maramureș, în funcție de solicitări 

și de posibilități. 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

Derularea unor activităţi de 

prevenire antidrog adresate 

persoanelor  provenite din medii 

defavorizate şi/ sau medii la risc 

din județul Maramureş, precum și 

în comunitatea locală 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

Realizarea unor cursuri de 

formare de bază în domeniul 

drogurilor pentru diferiți 

specialiști, care au atribuții legate 

de fenomenul drogurilor (asistenți 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 
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sociali, psihologi, polițiști locali, 

cadre medicale, profesori etc.) 

Participarea la seminarii / 

conferinţe / întâlniri de lucru etc. 

având ca teme subiecte cu 

incidenţă directă sau conexă 

domeniului de activitate a 

Centrului, în funcţie de invitaţiile 

primite 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

Participarea la şedinţele 

Colegiului Prefectural  

Maramureş şi Consiliilor Locale 

municipale,  orăşeneşti şi 

comunale din judeţ, în funcţie de 

tematicile acestora şi invitaţiile 

primite. 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

 Participarea la activităţile 

organizate de partenerii locali cu 

atribuţii în domeniul antidrog, în 

funcţie de invitaţiile primite 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

  Evaluarea psiho – medico – 

socială şi acordarea asistenţei 

specializate consumatorilor de 

droguri şi familiilor acestora, în 

funcţie de solicitări 

Nr. activități 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 C.P.E.C.A. 

Maramureș 

 

 

19. MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

NR. Obiective Acţiuni/activităţi pentru Indicatori de rezultat Termen Instituţia 
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CRT realizarea obiectivului realizare Responsabilă 

      

 

 

20. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1 Creșterea rolului și 

influenței României 

în UE prin activitățile 

specifice derulate de 

Consiliul Județean 

Maramureș 

Întărirea legăturilor de înfrățire și 

colaborare existente cu regiuni din 

Ungaria (județul Szabolcs - 

Szatmar - Bereg și județul Jasz - 

Nagykun - Szolnok); Olanda 

(provincia Flevoland), Lituania 

(municipalitatea și districtul 

Panevezys), Polonia (voievodatul 

Podkarpackie) 

Nr de acțiuni derulate în 

parteneriat 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

Biroul Relații 

publice 

secretariat 

ATOP relații 

internaționale 

(BRPSATOPRI) 

Inițierea de noi parteneriate, 

înfrățiri și colaborări externe cu 

țări membre UE 

Nr de contacte stabilite/ 

parteneriate 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Inițierea și realizarea în 

parteneriat, de noi proiecte de 

colaborare internațională cu 

finanțări externe 

Nr proiecte inițiate și 

depuse spre finanțare 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Implementarea de  proiecte cu 

finanțare nerambursabilă în 

parteneriat extern (de ex: 

REDUCES finanțate prin 

Programul Interreg Europe) 

Nr de proiecte aflate în 

implementare 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 
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Participarea la acțiunile organizate 

de asociațiile și organizațiile din 

care facem parte: 

 Adunarea Regiunilor Europei 

ale Biroului ARE Comisii, 

Adunarea Generală, Academia 

de vară ARE 

 Euroregiunea Carpatică – 

conferințe, întâlniri, proiecte 

 FEDARENE – conferințe, 

întâlniri, proiecte 

 AEBR (Asociația Europeană a 

Regiunilor de Frontieră) – 

conferințe, întâlniri, proiecte 

 Euromontana 

CHARTER, Alianța Europeană 

pentru Competențe în domeniul 

Patrimoniului Cultural 

Nr de acțiuni Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Promovarea județului la nivel 

internațional prin participarea la 

expoziții, târguri, festivaluri, 

seminarii, conferințe, forumuri 

internaționale etc 

Nr. participări Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Stabilirea unei agende de întâlniri 

cu ambasadorii țărilor membre UE 

cu investiții relevante în 

Maramureș 

Nr. întâlniri Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Inițierea și promovarea de 

activități menite coagulării unor 

Nr de contacte stabilite Pe tot 

parcursul 

Consiliul 

Județean 
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strategii și proiecte comune între 

regiuni cu scopul promovării lor 

la nivel european (CoR) 

anului Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Marcarea Sărbătorilor importante 

la nivel european  (Ziua Europei, 

OPEN DAYS, etc) 

Nr. acțiuni Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

 

2. Consolidarea 

parteneriatului 

strategic cu SUA prin 

activitățile specifice 

derulate de Consiliul 

Județean Maramureș 

Accesarea activităților de 

cooperare cu reprezentanții 

organizațiilor americane și oficiali 

care se preocupă de promovarea și 

consolidarea parteneriatului 

strategic româno-american, 

precum și a oportunităților care 

vor decurge din acestea. 

Nr. activități Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Intensificarea relațiilor de 

cooperare cu Ambasada SUA la 

București și Misiunea Economică 

a SUA în România în domeniile: 

Transformare Digitală și 

Securitate Cibernetică. 

Nr. acțiuni Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

3. Priorități la nivel 

bilateral, regional, 

global și multilateral 

prin activitățile 

specifice derulate de 

Consiliul Județean 

Maramureș: 

Inițierea unor cooperări cu misiuni 

diplomatice ale țărilor ce au 

încheiate parteneriate strategice cu 

România precum: Germania, 

Franța, Italia, Marea Britanie, 

Polonia, Turcia, Spania, Ungaria 

Nr. acțiuni Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Întărirea cooperării cu parteneri 

din Marea Britanie, precum 

Nr. acțiuni Pe tot 

parcursul 

Consiliul 

Județean 
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regiunea Greater Manchester sub 

egida parteneriatului strategic 

anului Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Demersuri privind sprijinirea 

cooperărilor economice dintre 

mediului de afaceri din 

Maramureș, instituțiile publice din 

subordine cu mediul de afaceri 

internațional prin intermediul 

Ambasadelor, Misiunilor 

Economice și CCI 

Nr. acțiuni Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

4. Implicarea în acțiuni 

externe UE în 

vecinătatea estică și 

strângerea legăturilor 

cu comunitățile 

românești din 

Republica Moldova și 

Ucraina prin 

activitățile specifice 

derulate de Consiliul 

Județean Maramureș 

Întărirea legăturilor de înfrățire și 

colaborare existente cu regiuni 

Ucraina (regiunea Ivano 

Frankivsk și regiunea 

Transcarpatia); Republica 

Moldova (raionul Strășeni și 

Hîncești) 

Nr de acțiuni derulate în 

parteneriat 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Inițierea de noi parteneriate, 

înfrățiri și colaborări externe cu 

țări din vecinătatea estică a UE, 

inclusiv cu Republica Moldova și 

Ucraina 

Nr de contacte stabilite 

Nr de parteneriate 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

Analiza situației curente, 

cooperarea teritorială europeană 

privind eliminarea obstacolelor 

frontaliere, stimularea cooperării 

transfrontaliere,  identificarea  

posibilităților privind creșterea 

potențialului și îmbunătățirea 

disponibilității oportunităților de 

Nr. de proiecte Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI  



118 

 

angajare și accesul la noi finanțări 

din cadrul unor programe de 

cooperare transfrontalieră. 

Inițierea și implementarea în 

parteneriat, de noi proiecte  

europene de colaborare 

transfrontalieră cu regiuni și 

organizații din Ucraina și proiecte 

susținute de Guvernul României 

cu raioane din Republica Moldova 

Nr. de proiecte Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI  

5. Susținerea diasporei 

prin activitățile 

specifice derulate de 

Consiliul Județean 

Maramureș 

Derularea de activități de 

informare în beneficiul diasporei 

în strânsă colaborare cu 

Departamentul pentru Romanii de 

Pretutindeni , respectiv alte 

structuri guvernamentale 

Nr. acțiuni Pe tot 

parcursul 

anului 

Consiliul 

Județean 

Maramureș prin 

BRPSATOPRI 

 

 

21. MINORITĂȚI NAȚIONALE 

NR. 

CRT 

Obiective Acţiuni/activităţi pentru 

realizarea obiectivului 

Indicatori de rezultat Termen 

realizare 

Instituţia 

Responsabilă 

1. Adoptarea, a 

Strategiei Guvernului 

României de 

incluziune a 

cetățenilor români 

aparținând minorității 

rome pentru perioada 

2021—2027 

Monitorizarea Planului județean 

de măsuri privind incluziunea 

minorității rome pentru perioada 

2021 – 2022 

 Semestrial Instituţia 

Prefectului 

Județul 

Maramureş + 

SPD + 

autorităţi 

publice locale 

Întâlniri ale Grupului de Lucru  Semestrial Instituţia 
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Mixt pentru Romi ( GLM ) 

privind îmbunătăţirea situaţiei 

romilor. 

 

Prefectului 

Județul 

Maramureş + 

SPD + 

autorităţi 

publice locale 

 

              Şef Serviciu                                                          Întocmit 

              Ion Miclea                                                                                                                        Nicolae Mureşan  

Subprefect 

Eniko-Erzsebet Krizsanovszki 


