MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL ARGES

Avizat,
PREFECT,
Emilian DRAGNEA

PLANUL DE M SURI PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICILOR UNIUNII EUROPENE ŞI
ACQUIS-ULUI COMUNITAR LA NIVELUL JUDE ULUI ARGEŞ PENTRU ANUL 2018
Nr.
crt.

OBIECTIV/AC IUNEA

INSTITUTIA
RESPONSABILA

TERMEN
DE REALIZARE

I.P.J Argeş

Decembrie 2018

Inspectoratul de Politie Judetean Argeş
1.

Multiplicarea informa iei europene in domeniul de
activitate al Inspectoratului de Politie al Jude ului
Argeş
 - Includerea in Planul de Pregătire Profesionala a
Personalului I.P.J Argeş pe anul 2018 a unor teme
specifice, in functie de prioritatile identificate
(modificari in cadrul legislativ, presedintia Romaniei la
Consiliul UE in prima jumatate a 2019 etc.);
- Participarea poliţiştilor la cursuri de specialitate
organizate in institutiile de
invatamant ale MAI conform graficului de pregătire a
personalului IPJ Argeş si diseminarea informaţiilor
achiziţionate către structurile cu atribuţii.
 - Aplicarea la nivel instituţional a cadrul legislativ
naţional si european care reglementează problematica
protecţiei datelor cu caracter personal si anume:
 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
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OBSERVA II

2.

3.

European i al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i
privind libera circulație a acestor date i de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor)
 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European
i a Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către autoritățile competente în
scopul prevenirii, depistării, investigării sau
urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării
pedepselor i privind libera circulație a acestor date
i de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a
Consiliului
 L 677/2001, L 238/2009, Instrucţiunile MAI 27/2010,
decizii ANSPDCP, in contextul tendinţei si
promovării actuale a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, în special dreptul la viaţa
privată în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal;
- Implementarea la nivelul IPJ Argeş a dispoziţiilor
IGPR/ MAI pe linia utilizării aplicaţiilor informatice in
cazul alertelor din SIS / Sistemul Informatic Schengen.
Creşterea capacita ii administra iei publice pentru
atragerea fondurilor structurale si promovarea
proiectelor viabile la nivelul jude ului Argeş
- Identificarea unor oportunitati de accesare a fondurilor
europene in calitate de partener sau promotor de proiect.
- Participarea politistilor din cadrul I.P.J Argeş la
activităţi/ seminarii/ schimb de experienţa ce vizează
îmbunătăţirea nivelului de pregătire în domeniul
managementului de proiect, organizate la nivel local
/regional/naţional
si
diseminarea
cunoştinţelor
dobândite.
Îmbun t irea siguran ei cet eanului
- Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă
publică ale localităţilor în raport de starea infracţională

I.P.J Argeş

Decembrie 2018

I.P.J. ARGEŞ

Decembrie 2018
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şi în funcţie de operaţionalizarea poliţiei locale.
- Iniţierea şi implementarea la nivel judeţean a unor
proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de
victimizare a populaţiei prin prevenirea infracţiunilor
contra patrimoniului, prevenirea delicventei juvenile,
prevenirea infracţiunilor de tâlhărie si inselaciune cu
preponderenta in mediul rural la persoane vulnerabile,
prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza
excesiva si indisciplina pietonilor.
- Concentrarea activităţilor preventive şi de combatere a
evenimentelor rutiere în raport cu principalele cauze
generatoare şi categoriile de participanţi la trafic
vulnerabile sau cu comportament riscant .
- Continuarea colaborării cu RAR, ISCTR şi CNADNR,
pentru organizarea unor acţiuni care vor viza verificarea
stării tehnice a vehiculelor, legalitatea desfăşurării
transporturilor rutiere publice de mărfuri şi persoane,
respectiv starea de viabilitate a drumurilor publice.
- Asigurarea intervenţiei operative la apelurile
telefonice prin SNUAU 112
- Intensificarea activităţilor pentru identificarea
persoanelor care comit infracţiuni de mare violenţă.
- Destructurarea grupurilor infrac ionale care generează
conflicte stradale
-Executarea unor acţiuni punctuale în scopul reducerii
fenomenului
infracţional
privind
nerespectarea
regimului armelor, muniţiilor, materiilor explozive şi
substanţelor periculoase.
- Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a
infracţionalităţii în zona instituţiilor de învăţământ
preuniversitar.
- Derularea unor acţiuni la nivel judeţean/local pentru
prevenirea/combaterea tăierilor ilegale de arbori din
fondul forestier şi a braconajului piscicol.
- Intensificarea activităţilor pentru prevenirea şi
combaterea infracţiunilor contra patrimoniului la
deţinătorii de valori precum şi pentru respectarea
legalităţii de către prestatorii de servicii de pază şi
protecţie, monitorizarea sau instalarea sistemelor de
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4.

5.

securitate împotriva efracţiei;
Prevenirea şi combaterea criminalit ii economicofinanciare
- Organizarea de acţiuni comune, pe domenii de
activitate (evaziune fiscală, proprietate intelectuală,
achiziţii publice, combaterea contrabandei etc.), cu
specialişti din alte instituţii, in conformitate cu HCSAT
69/2010.
- Stabilirea domeniilor prioritare de acţiune, pentru
instituţiile de la nivelul judeţului Argeş cu atribuţii în
combaterea evaziunii fiscale, in baza Hotărârii CSAT
69/2010;
- Evaluarea periodică a evoluţiei situaţiei operative, a
rezultatelor obţinute şi a măsurilor necesare în cadrul
grupului de lucru interinstitutional, constituit în baza
Hotărârii CSAT 69/2010 in vederea asigurării
climatului de legalitate mediului de afaceri.
Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor
materiale, financiare şi informa ionale necesare
dezvolt rii şi men inerii capacit ii opera ionale a
Inspectoratului de Poli ie Jude ean Argeş
- Continuarea activităţilor de formare profesională a
poliţiştilor din toate domeniile.
- Activităţi de prevenire abaterilor disciplinare şi a
corupţiei în rândul personalului propriu
- Asigurarea accesului la informaţiile de interes public,
soluţionarea solicitărilor primite de la cetăţeni,
formulate în baza Legii 544/2001, privind liberul acces
la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Actualizarea permanenta a site-ului IPJ Argeş cu
informaţii de interes public;
- Soluţionarea la timp şi in condiţii legale a cererilor,
petiţiilor şi formularea de răspunsuri complete şi bine
documentate.
- Eliberarea pe loc a certificatelor de cazier judiciar
pentru persoane fizice şi juridice necunoscute, în
conformitate cu normele în vigoare.

I.P.J. ARGEŞ

Decembrie 2018

I.P.J. ARGEŞ

DECEMBRIE
2018
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Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Argeş

Testarea Planurilor de urgenţă externă pentru
amplasamentele de tip SEVESO III – nivel superior.

I.S.U. Argeş

Septembrie 2018

Actualizarea/ Revizuirea Planurilor de urgenţă externă
pentru amplasamentele de tip SEVESO III - nivel
superior.

I.S.U. Argeş

01.09.2018

Inspecţii la sursele deja inventariate, în funcţie de I.S.U. Argeş / G.N.M. –
tipurile de substanţe specificate în Legea nr. 59 din 11 C.J. Argeş / S.R.- A.P.M.
aprilie 2016
Argeş
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30.11.2018

In luna septembrie este
planificata testarea Planului de
Urgenta Externa intocmit
pentru OMV PETROM S.A.Divizia E&P- UP STREAM –
Zona de productie (ASSET) III
Muntenia Vest Sector 10
Poiana Lacului - Depozit
4x50000 (incinta Arpechim)
Se impune actualizarea /
revizuirea Planului de Urgenta
Externa pentru S.C. Oltchim
S.A. – Directia petrochimica
Bradu
Pentru anul 2018 in baza
Graficului cu planificarea
inspecţiilor întocmit de către
I.S.U. Argeş si G.N.M.- C.J.
Argeş, vor fi efectuate inspectii
la urmatoarele amplasamente
incadrate
in
inventarul
SEVESO, astfel:
OMV Petrom - punct de lucru
Arpechim Bradu, OMV Petrom
- punct de lucru Terminal
Arpechim Bradu S.C.Oltchim
SA – Rm. Vâlcea – Direcţia
Petrochimica Bradu, OMV
Petrom S.A. –DIVIZIA E&P
UP STREAM ASSET III
Muntenia Vest – depozit ţiţei
4X 50000 (incinta Arpechim),
SC Apa Canal 2000 SA Piteşti
- Uzina de apa Budeasa, S.C.

S.R.- A.P.M. Argeş
Identificarea operatorilor economici cadrabili a fi
alături de I.S.U. Argeş si
incluşi in prevederile Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016
G.N.M. –C.J. Argeş

Punerea in aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr.
59/2016 privind „ Amenajarea teritoriului”, aspect
transpus prin Ordinul nr. 3710/1212/99 privind
aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor
adecvate fata de sursele potenţiale de risc din cadrul
amplasamentelor care se încadrează in prevederile Legii
nr. 59/2016 – privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substanţe
periculoase in activităţile de amenajare a teritoriului si
urbanism

S.R.- A.P.M. / I.S.U.
Argeş / G.N.M. –C.J.
Argeş / Structurile
responsabile cu
amenajarea teritoriului si
urbanismul din cadrul
administratiilor publice
locale de la nivel
judetean si de la nivelul
localitatilor implicate

01.01 – 31.12.2018

20.10.2018

Conpet S.A. Ploieşti – staţia
automatizata
ţiţei
Poiana
Lacului, S.C. Maxam – depozit
explozibil
Mateiaş, S.C.
Agricover SRL Ilfov – punct
de lucru Căldararu, S.C.
Extensiv SRL Pitest- punct de
lucru Topoloveni, S.C. Adient
Automotive Romania S.R.L.
Bradu-Sucursala
Poiana
Lacului,
S.C.
Martur
Automotive
Seating
and
Interiors S.R.L.- punct de lucru
Cateasca,
S.C.
Ragas
Consulting S.R.L. Bucurestipunct de lucru Schitu Golesti,
S.C. Etagas S.R.L. Bucureşti –
punct de lucru Stolnici, S.C.
Envisan NV Belgia –sucursala
Pitesti – com. Oarja.
Verificarea Notificarilor de
activitate depuse de operatorii
economici
in
vederea
incadrarii/
neincadrarii/
reclasificarii acestora conform
prevederilor Legii nr. 59/2016
Determinarea
si
reprezentarea grafica de catre
operatorii economici incadrati
SEVESO , a zonelor in care se
pot manifesta consecintele unui
accident major si inaintarea
documentatiilor astfel realizate,
prin
ISU
Arges,
catre
autoritatile
competente
implicate;
-
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Elaborarea

de

către

localităţile implicate a Planului
cu categoriile de constructii si
zone functionale asa cum sunt
definite
in
prevederile
Ordinului nr. 3710/1212/99;
- Constituirea comisiei pentru
stabilirea
compatibilităţii
teritoriale
in
jurul
amplasamentelor SEVESO.
Eficien ă energetică crescută la nivelul B i reducerea
emisiilor de CO2 pentru clădirile administrative ale
I.S.U. Arge / Reabilitare prin anvelopare, sisteme
eficiente de încălzire i preparare apă caldă, inclusiv
prin surse de energie neconve ională; iluminat interior i
exterior cu obiecte prin autocomandă; ventila ie
sensibilă la condi ii de habitaclu
Colectarea selectivă a de eurilor i eliminarea acestora /
Preluarea specializată pe tipuri de de euri colectate
selectiv la nivelul unită ii, în vederea reciclării i/sau
distrugerii cu respectarea legisla ie privind protec ia
mediului

I.G.S.U. –
I.S.U. Arge

2018- 2020

I.S.U. Arge /
Administra ia publică
locală

2018-2020

AJFP Argeş

-lunar
-trimestrial

AJFP Argeş

-lunar
-trimestrial
- anual

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges
Diminuarea nivelului arieratelor bugetare recuperabile
datorate de contribuabili/ Aplicarea tuturor modalităţilor
legale de încasare a arieratelor: aplicare măsuri de
executare silită, deschiderea procedurii insolvenţei,
declararea stării de insolvabilitate, angajarea răspunderii
solidare.
Asigurarea unui grad ridicat de colectare a taxei pe
valoare adăugată, care constituie baza de calcul a
contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene /
Urmărirea TVA declarată de contribuabili sau stabilită
de organele fiscale prin decizii de impunere şi aplicarea
măsurilor de recuperare în cazul neplăţii taxei.
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Realizare cu Fonduri bugetare;
Parteneriat institutional cu
administra ia locală; Fonduri
europene
nerambursabile
(FEN); Fonduri de la Banca
Mondială

Îmbunătăţirea serviciului de asistenţă fiscală a
cetăţenilor străini care lucrează în România şi a
cetăţenilor români care lucrează în străinătate /
Asigurarea unui schimb eficient de informaţii cu privire
la evitarea dublei impuneri în baza convenţiilor
încheiate cu statul român.
Soluţionarea solicitărilor autorităţilor intracomunitare în
ceea ce priveşte comunicarea actelor administrative şi
încasarea obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina
persoanelor fizice/juridice cu domiciliul/sediul în
judeţul Argeş / Aplicarea procedurilor de înştinţare
precum şi a celor de recuperare prevăzute de Codul de
procedură fiscală.
Soluţionarea deconturilor de TVA cu opţiune de
rambursare fără a depăşi termenul de soluţionare cu
mai mult de 90 zile / Aplicarea procedurilor în vigoare
referitoare la soluţionarea deconturilor cu opţiune de
rambursare depuse de contribuabili
Reducerea numărului sancţiunilor aplicate agenţilor
economici / Aplicarea prevederilor Legii prevenirii nr.
270/2017
Creşterea numărului de contribuabili persoane fizice şi
juridice înregistraţi în mediul on-line / Promovarea prin
structurile fiscale a facilităţilor şi benefiicilor acordate
la înrolarea în mediul on-line;
Diminuarea fenomenului de evaziune fiscală, prin:
- selecţia contruibuabililor pentru inspecţia fiscală, în
baza unor analize de risc complexe şi bine
fundamentate, prin corelarea mai multor informaţii de
risc fiscal cu valoarea obligaţiilor fiscale care pot fi
atrase
suplimentar
;
- dezvoltarea schimbului de informaţii cu alte instituţii
ale
statului;
- îmbunătăţirea colaborării cu administraţiile fiscale şi
organismele
europene;
- extinderea surselor de informaţii, concomitent cu
îmbunătăţirea calităţii acestora; încheierea de protocoale
de colaborare pentru obţinerea de informaţii;

AJFP Argeş

-lunar
-trimestrial
- anual

AJFP Argeş

la solicitarea
autoritatilor fiscale
din cadrul Uniunii
Europene

AJFP Argeş

-lunar
-trimestrial
- anual

AJFP Argeş

-lunar
-trimestrial
- anual

AJFP Argeş

-lunar
-trimestrial
- anual

AJFP Argeş

- permanent
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Aplicarea legislaţiei fiscale compatibilă cu acquis-ul
comunitar în desfăşurarea activităţii de inspecţie fiscală,
concomitent cu perfecţionarea continuă a pregătirii
profesionale prin participarea la cursurile organizate de
Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi la cele
organizate de Direcţia Generală de Inspecţie Fiscală,
respectiv de către Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti.
Monitorizarea nivelului arieratelor/plăţilor restante ale
unităţilor administrativ teritoriale şi ale instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de
stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
fondurilor speciale şi luarea măsurilor legale cu privire
la diminuarea acestora.
Participarea în cadrul reţelei de schimb intracomunitar
de informaţii, dedicată schimbului operativ de date cu
privire la tranzacţii intracomunitare suspecte.
Creşterea eficienţei în valorificarea datelor primite, prin
intensificarea acţiunilor de verificare derulate de
structurile teritoriale şi prin surse proprii, precum şi
extinderea surselor de informaţii, concomitent cu
îmbunătăţirea calităţii acestora, urmărindu-se schimbul
de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene.
Creşterea gradului de transparenţă prin mediatizarea
noutăţilor legislative, inclusiv cele aplicabile la nivelul
Uniunii Europene, precum şi a principalelor activităţi
desfăşurate şi a rezultatelor importante obţinute

AJFP Argeş

- permanent

AJFP Argeş

- permanent

AJFP Argeş

- permanent

AJFP Argeş

- permanent

AJFP Argeş

- permanent

B.V.I. Argeş

permanent

B.V.I. Argeş

permanent

Biroul Vamal de Interior Arges
Selectarea declaraţiilor vamale pentru reverificare şi
control ulterior ca urmare a informaţiilor privind
încalcarea reglementărilor vamale, pe baza analizei de
risc sau a programelor de activitate, în principal tinând
cont de principalii indicatori de risc identificaţi la nivel
local, regional, naţional şi unional
Acţiuni periodice conform planului de control pentru
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respectarea condiţiilor de către beneficiarii procedurilor
vamale simplificate de înscriere în evidenţele
declarantului, precum şi a corectitudinii completării
declaraţiilor vamale pentru care s-a acordat liber de
vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic
Intensificarea acţiunilor de control pentru verificarea
valorii în vamă declarate, în concordanţă cu normele
legale incidente şi informaţiile conţinute în baza de date
constituită la nivel naţional
Selectarea, în baza analizei de risc, a mişcărilor în regim
suspensiv de produse accizabile pentru efectuarea
controlului fizic şi documentar în vederea verificării
respectării legislaţiei fiscale în vigoare
Realizarea programului de încasări a veniturilor la
bugetul de stat

B.V.I. Argeş

permanent

B.V.I. Argeş

trimestrial

B.V.I. Argeş

permanent

APM Argeş

Permanent

APM Argeş

Permanent

APM Argeş

Trim. III 2018

APM Argeş
APM Argeş

Permanent
La solicitarea
ANPM

Agentia de Protectia Mediului Arges
Emiterea acordurilor de mediu pentru proiecte publice
sau private sau pentru modificarea ori extinderea
activitatilor existente, inclusiv pentru proiecte de
dezafectare.
Emiterea autorizatiilor de mediu pentru activitatile
economice si sociale care indeplinesc conditiile
mentionate in legislatia de mediu.
Continuarea
implementării
Regulamentului
nr.
166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al
Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea
Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE
Colectarea datelor privind Registrul National al
Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR) pentru anul
2017 în vederea pregătirii raportării către COM în anul
2018
Urmărirea conformării instala iilor IED
Continuarea implementării prevederilor Directivei
94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje,
modificată de Directiva 2004/12/CE
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Raport către MMAP privind atingerea obiectivelor de
valorificare şi reciclare, prevăzute în Tratatul de
Aderare pentru anul 2017, respectiv:
o obiectivul global de recuperare sau
incinerare în instalaţiile de incinerare a
deşeurilor cu recuperare de energie – 60%
o obiectivul global de reciclare – 55%
şi atingerea obiectivelor minime de valorificare prin
reciclare din greutatea fiecărui tip de material conţinut
în deşeurile de ambalaje pentru anul 2017, conform art.
14 alin. (1) şi alin (2) la Legea 249/2015 privind
gestionarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaje, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
o obiectivul de reciclare a sticlei – 60%
o obiectivul minim de valorificare prin
reciclare a hârtiei/cartonului – 60 %
o obiectivul minim de valorificare prin
reciclare a metalului – 50 %
o obiectivul de reciclare a plasticului – 22,5%
o obiectivul minim de valorificare prin
reciclare a lemnului – 15 %
Continuarea implementării prevederilor Regulamentului
2150/2002/CE privind statistica deşeurilor
Colectarea, validarea şi procesarea la nivel naţional a
datelor privind deşeurile pentru anul 2017
Întocmirea Raportului anual privind starea mediului în
judetul Arges în anul 2017
Realizarea inventarului anual al emisiilor de poluanţi
atmosferici pentru anul 2017;
Monitorizarea activitatii administratorilor/custozilor
ariilor protejate.
Avizarea planurilor de management pentru ariile
naturale protejate
Emiterea de autorizaţii pentru recoltarea / achiziţionarea
/ comercializarea speciilor de plante şi animale din flora
şi fauna sălbatică
Intensificarea activităţilor de educaţie ecologică a
publicului larg, prin implicarea cât mai multor

APM Argeş

Trim III 2018

APM Argeş

APM Argeş

La solicitarea
ANPM
La solicitarea
ANPM
Permanent

APM Argeş

Permanent

APM Argeş

Permanent

APM Argeş

Permanent

APM Argeş
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reprezentan i ai societă ii civile (ONG-uri);
Implicarea i colaborarea
institu iei noastre la
desfă urarea ac iunilor cuprinse în acordurile de
parteneriat încheiate cu unităţile de învăţământ din
judeţul Argeş
Participarea la instruiri desfasurate în cadrul unor
Programe/Proiecte internaţionale conform mandatului
Ministerului Mediului/Agentiei Naţionale pentru
Protectia Mediului.
Monitorizarea stadiului măsurilor cuprinse în Planul
Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Argeş,
inclusiv Agenda 21
SINTEZA FINALA
Nr. total de masuri: 15

APM Argeş

Permanent

APM Argeş

decembrie
2018

APM Argeş

Semestrial

Administratia Bazinala Arges-Vedea
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
Consiliului nr. 2000/60/CE de stabilire a unui cadru
de politica comunitara in domeniul apei (Directiva
Cadru a Apei)

ABA Arges-Vedea

Actualizarea anuala a Registrului zonelor protejate
Monitorizarea stadiului implementarii programului de
masuri aferent PMSH Argea-Vedea actualizat, in
conformitate cu cerin ele art. 11 si art. 15(3) ale
Directivei Cadru Apa 2000/60/CE (DCA), la nivelul
spatiului hidrografic Arges-Vedea
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate urbane
Elaborarea raportului semestrial privind „Stadiul
realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate urbane
si a capacitatilor in executie puse in functiune”, cu
referire la:
- Urmarirea semestriala a dotarii cu sisteme de
colectare si statii de epurare a apelor uzate

decembrie 2018
decembrie 2018

ABA Arges-Vedea
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urbane a aglomerarilor cu peste 2.000 l.e.;
- Analiza periodica a stadiului implementarii si
finantarii pentru sisteme de colectare si statii
de epurare din aglomerarile cu peste 2.000
l.e..

semestrial

Monitorizarea periodica si evaluarea datelor privind
calitatea apelor uzate in conformitate cu cerintele de
raportare ale Directivei
Elaborarea raportarii WISE catre Comisia Europeana si
Agentia Europeana de Mediu pentru Directiva
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane,
conform cerintelor art. 15 si 17 si ale Deciziei Comisiei
2014/431/UE privind modelele de raportare referitoare
la programele nationale de punere in aplicare a
Directivei 91/271/CEE
Continuarea implementarii prevederilor Directivei
Consiliului nr. 91/676/EEC privind protectia apelor
impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din
surse agricole
Monitorizarea apelor pentru identificarea eficientei
programelor de actiune
Continuarea implement rii prevederilor Directivei
2013/39/UE de modificare a Directivei 2000/60/CE i
Directivei 2008/105/CE în ceea ce prive te
substan ele prioritare din domeniul apei

decembrie 2018

iunie 2018

ABA Arges-Vedea

decembrie 2018

ABA Arges-Vedea

Actualizarea bazei de date privind inventarul emisiilor,
descărcărilor i pierderilor de substan e prioritare

iunie 2018

Directia Agricola Judeteana Arges
I. Compartimentul Implementarea Politicilor si
Strategiilor în Agricultur
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Constatarea pagubelor produse de fenomene
meteorologice nefavorabile
în cadrul
Comitetelor locale/jude ene pentru situa ii de
urgen ă
Autorizare si monitorizare spaţii de depozitare
pentru produsele agricole
Eliberarea autorizaţiilor pentru cultivarea
plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi
psihotrope
Înregistrarea contractelor de cultura pentru
tutun, plante medicinale , radacini de sfecla,
centralizarea datelor si transmiterea acestora la
directiile de specialitate din MADR
Acordarea recunoa terii ca grup/organiza ie de
producători pentru sectorul agricol si sectorul
legume-fructe, verificarea mentinerii conditiilor
pentru grupurile/organiizatiile recunoscute.
Emitere autorizaţii de plantare, defrişare ori de
tăiere pentru pomi fructiferi.
Primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor
Viticole (RPV) documentatiile conform
legislatiei specifice
Eliberare carnete viticultor
In colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură implementeaza si deruleaza
măsurile de sprijin din cadrul Programului
Na ional de Sprijin al României în Sectorul
Vitivinicol 2014 – 2018
Informare privind masurile de sprijin cu fonduri
UE si de la bugetul national acordat promovarii
produselor agroalimentare si a vinurilor de
calitate.
Autorizare cultivatori de plante modificate
genetic, centralizare si transmitere date la
MADR
Inregistrează şi avizează fi ele de înscriere în
agricultura ecologică,
ale operatorilor,
producători,
procesatori,
comercian i,

D.A.J.-Argeş

Permanent

Permanent
01.01.2018 15.05.2018

30.04.2018;
31.05.2018

Permanent

Permanent

Permanent

Septembrie-2018

Permanent

Permanent

01.01.2018 - 14 -













importatori, unită i de produc ie pentru
acvacultură,
colectori
floră
spontană,
inregistrează furnizorii de seminţe şi/sau cartofi
de sămânţă obţinute prin metoda de producţie
ecologică si transmit in format electronic datele
solicitate de directia de specialitate din MADR
Emitere certificatele de origine pentru biomasa
provenită din culturi energetice/deseuri, evidenta
acestora si transmitere date catre MADR
Elaborare program informare şi instruire a
fermierilor cu privire la normele de
ecoconditionalitate in cadrul schemelor si
masurilor de sprijin pentru agricultura si
dezvoltare rurala finantate din fonduri europene
si de la bugetul de stat, in colaborare cu
autoritatile locale pentru protectia mediului,
sanitar-veterinare si fitosanitare.
Asigura implementarea legislatiei specifice
pentru importul îngrăşămintelor din ţări din
afara Uniunii Europene.
Asigurarea
avizarii
documentatiilor
de
scoatere/reintroducere in circuitul agricol a
terenurilor agricole si a schimbarii categoriei de
folosinta, getionarea situatiei stratului de sol
fertil decopertat.
Asigurarea implementarii legislatiei privind
reglementarea vanzarii-cumpararii terenurilor
agricole situate in extravilan.
Asigurarea, colaborarea cu institutiile de profil si
cu MADR pe probleme legate de imbunatatiri
funciare.
Furnizează date şi informaţii necesare întocmirii
inventarului naţional al emisiilor de gaze cu
efect de seră-sectorul agricultură şi sectorul
folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de
folosinţă a terenurilor, estimarii emisiilor si
absorbtiilor gazelor cu efect de sera
Elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu

01.08.2018

Lunar pâna la data
de 30 a lunii
respective

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent
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Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un
program de acţiune pentru informarea şi
instruirea
fermierilor
şi
autorităţilor
administraţiei publice locale în scopul aplicării
Codului de bune practici agricole şi a
Programului de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Permanent

Permanent

II. Compartimentul Implementarea Politicilor si
Strategiilor din Industria Alimentara si de
Promovare a Schemelor de Calitate






Înregistrarea si verificarea documentatiei,
verificarea in teren si înaintarea dosarului catre
directia de specialitate din cadrul MADR pentru
eliberarea atestatului si inscrierea in RNPT.
Înregistrarea si verificarea documentatiei,
verificarea in teren si inainteaza catre catre
directia de specialitate din cadrul MADR
propunerea de atestare pentru inscrierea in
RNRC.
Promovarea legislatiei comunitare si nationale
privind dezvoltarea sectorului de industrie
alimentara pentru sistemele de calitate nationale
si comunitare.

Permanent

D.A.J.-Argeş
Permanent

Permanent
III.
Compartimentul
Formare
Promovare si Elaborare Proiecte

Profesionala,

 Întocmirea programului
anual
de formare
profesionala in functie de nevoile identificate,
obiectivele si tematicile prioritare ale MADR.
 Autorizarea si certificarea ca furnizor de formare
profesionala
 Intituire la nivel judetean a sistemului de instruire si
certificare in domeniul utilizarii produselor si

Trim. I
D.A.J.-Argeş
Permanent
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echipamentelor de protectia plantelor.
 Promovare si informare privind masuri PNDR 20142020 pentru: implementarea angajammentelor de
agro-mediu, clima si agricultura ecologica, a
schemelor de plati directe si ANT, norme de
ecoconditionalitate, codul de bune practici agricole
pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati
din surse agricole, reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera, sisteme de calitate nationale si
europene.
 Diseminrea rezultatelor obtinute in cadrul proiectelor
de cercetare dezvoltare ADER.
 Consiliere si asistenta tehnica pentru elaborarea
planurilor de afaceri si a proiectelor de accesare a
fondurilor europene si nationale
 Întocmire documentatii pentru accesare fonduri
europene, inclusiv dosare de plata si rapoarte de
implementare, precum si monitorizarea acestora.
 Întocmire proiecte amenajamente pastorale
IV. Compartimentul Asistenta tehica zonala si
Reteaua de Informatii Contabile Agricole (RICA)

Permanent

 Consiliere privind masuri PNDR 2014-2020 pentru:
implementarea angajammentelor de agro-mediu,
clima si agricultura ecologica, a schemelor de plati
directe si ANT, norme de ecoconditionalitate, codul
de bune practici agricole pentru protectia apelor
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera, sisteme de calitate nationale si europene.
 Informare si asistenta tehnica de specialitate pentru
completarea cererilor unice de plata-APIA
 Asistenta tehnica de specialitate pentru persoanele
care desfasoara activităti in domeniile agricole si
conexe.
 Asistenta tehnica pentru intocmirea documentatiei în
vederea emiterii avizului consultativ pentru atestatul
de producator.

Permanent

Permanent
Permanent

Permanent

Permanent
Permanent

D.A.J.-Argeş

Permanent

Permanent
Permanent
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 Asistenta tehnica pentru constituirea si functionarea
formelor asociative
Permanent
I.
Serviciul Monitorizare, Inspec ii Tehnice,
Verificare i Control în Domeniul Agriculturii i
Industriei Alimentare
i Statistic
Agricol ,
Monitorizare Pia
 Activitatea de inspectie vitivinicolă
 Activitatea Inspec iei de Stat pentru Controlul Tehnic
în Producerea i Valorificarea Legumelor i Fructelor
 Activitatea inspec iei în Industria Alimentară
 Activitatea inspec iei tehnice în domeniul Agriculturii
Ecologice
 Activitatea inspec iei în domeniul cultivării plantelor
ce con in substan e stupefiante i psihotrope
 Activitatea inspec iei în domeniul cultivării tutunului
constă în efectuarea verificării la producătorii agricoli,
cultivatori de tutun/grupuri de producători i la
unită ile prim-procesatoare, aprobate de M.A.D.R.
pentru a constata respectarea prevederilor legale
 Activitatea inspec iei în domeniul Organismelor
Modificate Genetic (OMG) i fertilizan ilor
 Activitatea inspec iei tehnice în domeniul Depozitelor
de Cereale

D.A.J.-Argeş

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura
Arges
APIA CJ Argeş
Controlul pe teren a rapoartelor comasate, dupa Serviciul Control Teren
teledetectie 2017
APIA CJ Argeş
Editarea si completarea rapoartelor comasate
Serviciul Control Teren
APIA CJ Argeş
Operarea si validarea rapoartelor de control comasate
Serviciul Control Teren
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15.03.2018

Finalizat

25.03.2018

Finalizat

25.03.2018

Finalizat

Operarea si validarea parcelelor masurate aferente
rapoartelor comasate

APIA CJ Argeş
Serviciul Control Teren

APIA CJ Argeş
Editarea rapoartelor de control si efectuarea controlului Serviciul Control Teren
pe teren privind respectarea GAEC 4
APIA CJ Argeş
Completarea datelor din teren pe suport de hartie Serviciul Control Teren
,introducerea datelor in sistemul informatic si
acceptarea lor
APIA CJ Argeş
Efectuarea controlului pe teren la fermele selectate la Serviciul Control Teren
agromediu pachet P4 si a fermelor selectate la controlul
ZIE.
Completarea rapoartelor, operarea si validarea datelor.
APIA CJ Argeş
Arhivarea electronica a datelor din rapoartele de control Serviciul Control Teren
clasic pe teren pe anul 2017
APIA CJ Argeş
Efectuarea copiilor rapoartelor de control, campania Serviciul Control Teren
2017,transmiterea originalului la centrele locale si a
copiilor la fermieri
APIA CJ Argeş
Vizite rapide in teren, in vederea identificari parcelelor Serviciul Control Teren
la solicitarea fermierilor care nu pot identifica parcelele
in sistem electronic, la depunerea cererilor pe anul 2018
APIA CJ Argeş
Actualizare LPIS curent – ANEXA 17, generate la Serviciul Control Teren
depunerea cererilor, urmare informatiilor primite de la
fermieri
APIA CJ Argeş
Monitorizare activitati zilnice si elaborare situatii de Serviciul Control Teren
sinteza, solicitate de APIA –CENTRAL
APIA CJ Argeş
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30.03.2018

Finalizat

28.02.2018

In curs de desfasurare

10.03.2018

Finalizat

30.03.2018

In curs de desfasurare

15.04.2018
In curs de desfasurare
20.04.2018

Finalizat

15.05.2018

In curs de desfasurare

30.06.2018

In curs de desfasurare

Permanent

Permanent

Rezolvare sesizari si reclamatii

Serviciul Control Teren
Birou Juridic
APIA CJ Argeş
Utilizarea eficientă a resurselor alocate institu iei de la Serviciului Economic,
bugetul de stat
Recuperare Debite
Urmărirea i recuperarea debitelor provenite din sume
necuvenite acordate din fondurile europene, respectiv
schemele de plată pe suprafa ă i sume necuvenite
acordate de la bugetul na ional, în conformitate cu
prevederile legisla iei în domeniu vigoare - OUG
.66/2011 privind urmarirea si recuperarea creantelor
bugetare, OG. 14/2010 privind masuri financiare pentru
reglementarea
ajutoarelor
de
stat
acordate
producatorilor agricoli

APIA CJ Argeş
Serviciului Economic,
Recuperare Debite
Birou Juridic

APIA CJ Argeş
Biroul
Inspec ii/Supracontrol
APIA CJ Argeş
Arhivare documente 2017-2018
Biroul
Inspec ii/Supracontrol
APIA CJ Argeş
Controale in cadrul masurii de investitii in sectorul Serviciul Control Teren
vitivinicol
Biroul Inspec ii
Soluţionarea sesizărilor/petiţiilor primite şi trimiterea
acestora către petenţi

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Conform
termenelor legale

Permanent

Conform
termenelor legale

In curs de desfasurare

Aprilie 2018

In curs de desfasurare

Ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura,
conform
OMADR 1727/2015-depunerea cererilor de accord
prealabil
-depunerea cererilor de solicitare
trimestriala

APIA CJ Argeş
Serviciul Masuri
Specifice

31.12.2018

In curs de desfasurare

Vizarea carnete de renta viagera

APIA CJ Argeş
Serviciul Masuri
Specifice

31.08.2018

In curs de desfasurare

Aplicarea prevederilor

APIA CJ Argeş

31.12.2018

In curs de desfasurare

OMADR 619/2015 privind
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primirea cererilor unice de plata pentru anul 2018

Serviciul Masuri
Specifice

Soluţionarea sesizărilor/petiţiilor primite şi trimiterea
acestora către petenţi

APIA CJ Argeş
Serviciul Masuri
Specifice

Conform
termenelor legale

MASURA 2.1.5. privind platile pentru bunastarea
animalelor Pachetul a) –porcine –- primirea cererilor de
plata

APIA CJ Argeş
Serviciul Masuri
Specifice

31.12.2018

In curs de desfasurare

Diseminarea informatiei catre potentiali beneficiarifermierii prin:
-organizarea de intalniri la primariile comunelor si
campanii de informare in mass-media

APIA-CJ Arges/
Serviciul Autorizare
Pl i
Serviciul Masuri
Specifice
Centre locale
Serviciul Autorizare
Pl i
Serviciul Masuri
Specifice
Centre locale
Serviciul Autorizare
Pl i
Serviciul Masuri
Specifice
Centre locale

01.03.2018

Finalizat

Realizarea controlului intern al cererilor de plata,
esantion 5%
din dosarele gestionate de fiecare
functionar

Asigurarea insusirii actelor normative si procedurilor ce
tin de administrarea cererilor de plata

Primirea cererilor de plata pentru campania 2018
prin:
Campania de depunere a cererilor de plata pe
suprafata pentru anul 2018

Recuperarea

pl ilor

necuvenite

acordate

Finalizat
01.03.2018

Permanent

Permanent

In curs de desfasurare

Serviciul Autorizare
Pl i
Serviciul Masuri
Specifice
Centre locale

Cfr.termenelor
prevazute in
proceduri.

Serviciul Autorizare

Permanent
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Permanent

Permanent

fermierilor
1.Prelucrarea cazurilor propuse de sistem
2.Generarea şi aprobarea notelor de fundamentare în
predebitori IACS

Pl i
Serviciul Masuri
Specifice
Centre locale

Autorizarea la plata
Autorizarea finala la plata a cererilor depuse in
campaniile anterioare

Serviciul Autorizare
Pl i
Serviciul Masuri
Specifice
Centre locale

Cfr.termenelor
prevazute in
proceduri.

Serviciul Autorizare
Pl i
Birou IT-LPIS
Centre locale
SCT

Cfr.termenelor
prevazute in
proceduri.

Actualizare blocuri fizice in LPIS
1. Actualizare blocuri fizice in Sistemul de identificare
a parcelelor agricole (Land Parcel Identification
System – LPIS) ca urmare:
a. a efectuarii controalelor pe teren;
b. a imaginilor orto-foto, satelitare noi;
c. a imaginilor VHR;
d. solicitarilor de scoatere din circuitul agricol.
2.Verificare si validare blocuri fizice actualizate de
operatorii LPIS din euroregiune;
3. Imbunatatirea sistemului LPIS
Eliberare documente necesare fermierilor:
1.adeverinte pentru proiecte AFIR;
2.adeverinte pentru obtinere credite pentru activitati
agricole;
3.adeverinte pentru scoatere din circuit agricol;
4.alte documente solicitate

Serviciul Autorizare
Pl i
Birou IT-LPIS

Permanent

OJFIR
ARGES

Trim.
I,II,III,IV

In curs de desfasurare

In curs de desfasurare

Permanent

Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor
Rurale Arges

Accelerarea absorbtiei fondurilor europene
- Implementarea tehnica si financiara a fondurilor
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Raspunsuri

la

solicitari

de

structurale prin Programul National de Dezvoltare
Rurala in judetul Arges prin:

informare :

Promovarea, comunicarea si informarea beneficiarilor
de fonduri nerambursabile prin FEADR precum si a
publicului tinta pentru PNDR 2014-2020

Trim.
I,II,III,IV

Solicitari la sediul institutiei
Solicitari telefonice
Solicitari prin email

- Primirea si verificarea cererilor de finantare intocmite
de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate PNDR
2014-2020

Trim.
I,II,III,IV

Numar de cereri de finantare
estimat :220
Numar dosare
estimat:320

-Primirea si verificarea cererilor de plata intocmite de
beneficiari ai proiectelor finantate prin PNDR 20142020

Trim.
I,II,III,IV

- Amendari ale contractelor de finantare.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de
Munca Arges

Masura 1.
Combaterea somajului in randul tinerilor.
Actiunea 1.
Incheierea unor protocoale la nivel judetean, cu
Inspectoratul Scolar Arges si cu unitati de invatamant
din judet privind optimizarea cifrelor de scolarizare pe
meserii/ocupatii, in vederea adaptarii ofertei
educationale a invatamantului preuniversitar si
universitar la cerintele pietei muncii pe termen mediu si
lung.
Desfasurarea de sedinte de informare si consiliere
profesionala pentru elevii si studentii din anii terminali.
Actiunea 2.
Oferirea de oportunitati de ocupare si de dezvoltare
profesionala a tinerilor someri pana in 25 de ani, prin

AJOFM

31.12.2018

AJOFM

31.05.2018

AJOFM

31.12.2018
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Numar amendari
etimat:87

de

plata

contracte

integrarea in programe de ocupare si formare
profesionala, includerea in programe de ucenicie la
locul de munca sau de efectuare a stagiului, pentru
absolventii de invatamant superior
Facilitarea accesului la un loc de munca prin oferirea de
stimulente financiare firmelor care incadreaza tineri
absolventi de invatamant.
Actiunea 3.
Includerea tinerilor NEETs in proiecte cu finantare
europeana in vederea inregistrarii si acordarii de
asistenta personalizata pentru ocupare si formare
profesionala
Actiunea 4.
Organizarea
Bursei locurilor de munca pentru
absolventii de invatamant
Masura 2.
Diminuarea somajului in localitatile din mediul
rural

AJOFM

31.12.2018

AJOFM

31.10.2018

AJOFM

31.12.2018

AJOFM

31.12.2018

Masura 3.
Imbunatatirea accesului comunitatii rome pe piata
muncii.

AJOFM

31.12.2018

Actiunea 1
Organizarea bursei locurilor
persoanele de etnie roma

pentru

AJOFM

31.10.2018

Actiunea 2
Dezvoltarea colaborarii cu reprezentantii romilor;
includerea persoanelor de etnie roma inscrise in bazele
de date ale AJOFM in programele de mediere a muncii,
formare/reconversie profesionala.

AJOFM

31.12.2018

Actiunea 1.
Cuprinderea in cursuri de formare profesionala a
somerilor din mediul rural

de

munca

Masura 4.
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-

Facilitarea mobilitatii fortei de munca in spatiul
economic european.
Actiunea 1.
Oferirea de informatii privind locurile de munca
vacante destinate recrutarii internationale.
Actiunea 2.
Selectii de personal pentru ocuparea locurilor de
munca din spatiul economic european
Masura 5
Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene
Actiunea 1
Absorbtia fondurilor europene dedicate dezvoltarii
resurselor umane in vederea cresterii sanselor de
ocupare ale persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca prin depunerea de Cereri de finantare.

AJOFM

31.12.2018

AJOFM

31.12.2018

AJOFM

31.12.2018

AJOFM

31.12.2018

Inspectoratul Teritorial
de Muncă Argeş

Trim. III - IV

Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor
industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei
Muncii, conform programului sectorial pentru anul
2018, coordonat de către Comisia Europeană.

Inspectoratul Teritorial
de Muncă Argeş

Trim. I - IV

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi
angajaţilor în vederea aplicării legislaţiei naţionale care
transpune aquisul comunitar din domeniul relaţiilor de
muncă”.

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Argeş

Trim.I - IV

Inspectoratul Teritorial de Munc Argeş
Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de
Securitate şi Sănătate în Muncă - Prevenirea riscurilor
generate de substanţe periculoase, sub egida Agenţiei
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă.
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In locatii ce vor fi stabilite
ulterior prezentei in luna
octombrie
2018
vor
fi
organizate simpozioane si
dezbateri pe tema Prevenirea
riscurilor
generate
de
substan e periculoase. ITM
Arges va participa cu 2 lucrări
ştiinţifice.
Campanie anuală efectuată de
către 2 inspectori de muncă in
funcţie de cerinţele Comisiei
europene
prin
Inspecţia
Muncii.
Au fost efectuate 524 de
controale, s-au aplicat 123
sancţiuni
contravenţionale,
valoarea totală a amenzilor
aplicate fiind în cuantum de
2.134.500 lei.

Acţiuni de control tip campanie coordonate de Inspecţia
Muncii
Multiplicarea informaţiei europene în domeniul
legislaţiei muncii
-organizarea de conferinţe de presă /lună;
-informarea mass-mediei locale prin comunicate de
presă/săptămână

Acţiuni de control tip campanie
nu au fost finalizate în acest
trimestru.

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Argeş

Trim.I - IV

În acest trimestru au fost
organizate 6 conferinţe de
presă şi întocmite 9 comunicate
de presă.

Agentia Judeteana pentru Prestatii si Inspectie
Sociala Arges
Masura : Intensificarea si dinamizarea parteneriatului
public-privat in aplicarea acquis-ului comunitar
AJPIS Arges
Actiunea : Oferirea de consultanta in domeniul social –
in special protectia categoriilor sociale defavorizate –
prin specialistii compartimentelor de asistenta sociala

Masura : Garantarea unui venit minim pentru fiecare
persoana sau familie care se afla in dificultate

AJPIS Arges

AJPIS Arges
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2018

2018

2018

AJPIS Arges va oferi
consultanta pe probleme ce
vizeaza direct obiectul de
activitate al institutiei.

Principalele
activitati
reprezentantilor AJPIS Arges
grupurile tinta vizeaza prevenirea, lim
sau inlaturarea efectelor tempora
permanente ale unor situatii ca
genera marginalizarea sau excl
sociala.

Sistemul beneficiilor sociale
din Romania raspunde unei
palete largi de nevoi, iar
modificarile
in
legislatia
privind
acordarea
unor
beneficii sociale se reflecta in
acte normative care vin in
sprijinul
persoanelor
sau
familiilor aflate in dificultate
din punct de vedere financiar.

Actiunea : Asigurarea unei vieti autonome
AJPIS Arges

2018

AJPIS Arges

2018

Actiunea: Aplicarea Regulamentului nr.1408/71 privind
regimul de securitate sociala aplicate lucratorilor care se
deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene

AJPIS Arges

2018

Masura : Colaborarea directa cu primariile judetului si
informarea cat mai rapida cu privire la modificarile
care apar in legislatia din domeniul asistentei sociale

AJPIS Arges

2018

Actiunea: Implicarea mass-media in propagarea
informatiilor ce vizeaza direct potentialii beneficiari ai
drepturilor de asistenta sociala

AJPIS Arges

2018

AJPIS Arges

2018

Masura: Eliminarea obstacolelor in libera circulatie a
serviciilor

Masura: Colaborarea directa cu furnizorii de formare
profesionala
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Salariatii AJPIS Arges asigura
indeplinirea
masurilor
financiare
destinate
persoanelor sau familiilor care
intrunesc
conditiile
de
eligibilitate
prevazute
de
legislatia in vigoare, cu
modificarile si completarile ce
vor surveni in anul 2018.
Pentru lucratorii migranti sau
pentru cetatenii cu resedinta in
Romania, care desfasoara
activitati salariale in UE, se
vor asigura prestatii familiale,
conform legislatiei europene.
Salariatii AJPIS asigura plata
drepturilor
banesti
pentru
membrii familiilor lucratorilor
migranti, dar si evitarea
suprapunerii drepturilor la
prestatii familiale.
In 2018 specialistii AJPIS
Arges vor acorda consultanta
colaboratorilor
in
cadrul
intalnirilor la sediul institutiei.
Cu sprijinul mass-media se va
face propagarea informatiilor
de interes public, in speta
modificarile legislative cu
privire la beneficiile sociale
acordate prin AJPIS Arges.
Specialistii din cadrul AJPIS
Arges
acorda
consultanta
furnizorilor
de
formare
profesionala
in
cadrul
intalnirilor
din
cadrul

institutiei.

Actiune: Aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului
nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor,
cu modificarile si completarile ulterioare

Masura: Utilizarea tuturor parghiilor legale care pot
veni in sprijinul persoanelor sau familiilor defavorizate

AJPIS Arges

AJPIS Arges

2018

2018

Secretariatul
Comisiei
de
Autorizare Judetene din cadrul
AJPIS Arges ofera consultanta
de specialitate in domeniul ce
vizeaza formarea profesionala
a adultilor.
AJPIS
Arges
acorda
consultanta de
specialitate
tuturor solicitantilor in ceea ce
priveste egalitatea de sanse, dar
si persoanelor fizice si ONGurilor in domeniul protectiei
sociale
a
categoriilor
defavorizate, prin activitatea de
acreditare a furnizorilor de
servicii sociale.

*Subvenţii - Lunar se vor
efectua vizite de evaluare la
unităţile de asistenţă socială,
beneficiare de subvenţie în
baza Legii nr. 34/ 1998; se vor
efectua
evaluari
privind
oportunitatea
acordării
subvenţiei,
respectiv
verificarea acordării serviciilor
sociale
subvenţionate
şi
utilizarea subvenţiei pentru
luna anterioară, în conformitate
cu prevederile legale.
*Incluziune socială – se vor
culege date cantitative şi
calitative în vederea realizării

Actiunea : Diminuarea riscului de aparitie a unor forme
de saracie
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raportelor solicitate de MMJS;
*Egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi – se va
promova
pe
plan
local
egalitatea de şanse între femei
şi bărbaţi;
*Acreditarea/licentierea
serviciilor sociale – se vor
evalua serviciile sociale in
vederea acreditarii si se va
monitoriza
periodic
indeplinirea si mentinerea
standardelor
minime
de
calitate.
Inspectoratul Şcolar Jude ean Argeş
Raportare către Agen ia Na ională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării
Profesionale
Monitorizarea implemetării Proiectelor Erasmus Plus
din judeţ Actiunea cheie 1 – formare profesională VET
Actiunea cheie 2- parteneriate strategice în domeniul
colar, (lista unită ilor coordonatoare i partenere din
România implicate în parteneriate doar între coli,
aprobate la nivel european, în toate agen iile na ionale).
Activita i de informare privind Apelul 2018 Erasmus+

Monitorizarea Proiectului JOBS din Judetul Argeş

Desfă urarea etapelor regionale al
na ionale din calendarul M.E.N.C.S.:

concursurilor

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş -

- 29 -

August 2018

Martie/
Decembrie 2018

Noiembrie decembrie 2017

Ianuarie decembrie 2017

Martie-aprilie 2018

Compartimentul Proiecte
Made for Europe; Tinerii Dezbat; coala European
educaţionale
Proiectul Jobs, Concursul Euroscola, Proiectul Junior
Achievement România (JAR), Concursul Euro Quiz,
Campania Europa, casa noastră!, Proiectul Gallup
România, Proiectul Global Youth Tobacco Survey,
Proiectul ara lui Andrei
Monitorizarea desfă urării concursurilor i proiectelor
Inspectoratul Şcolar
jude ene i interregionale care vizează cre terea
Judeţean Argeş dimensiunii europene în unită ile colare cuprinse în Compartimentul Educa ie
Calendarul Activită ilor Extra colare ale I.S.J.Arge
Extra colare
Promovarea Campaniei Time To Move 2018
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale
Multiplicarea serviciului Eurodesk
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale
Intocmirea documentelor specifice pentru derularea
Inspectoratul Şcolar
activitatilor pentru cele 2 cererilor de finan are pentru
Judeţean Argeş proiecte din cadrul Programul POCU:
Compartimentul Proiecte
 - Programului Școala pentru toți
educaţionale
1. Titlul: RE-ACTIV – Reducerea abandonului colar
printr-un set de activită i educa ionale adaptate la
nevoile specifice ale copiilor-Cod Mysmis: 106957
Solicitant: ISJ Arge ,
Partener: CCD Arge ,
Parteneri asociați: coala Gimnazială Iosif Catrinescu
Dragoslavele, coala Gimnazială Nr.1 Valea Mare
Pravă , coala Gimnazială Prof. Univ Dr. Ion Stoia
Căldăraru, coala Gimnazială Petre Badea Negra i,
coala Gimnazială Davide ti, coala Gimnazială Liviu
Rebreanu Mioveni,
coala Gimnazială Tudor
Mu atescu Pite ti, coala Gimnazială Tudor Arghezi
Pite ti
2. Titlul: Cre terea calită ii procesului educa ional prin
Inspectoratul Şcolar
implementarea de măsuri integrate-Cod Mysmis:
Judeţean Argeş 106406
Compartimentul Proiecte
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Ianuarie decembrie 2018

Octombrie 2018

Octombrie decembrie 2018

Mai/
Decembrie 2017

Mai/
Decembrie 2018

Solicitant: ISJ Arge ,
Parteneri asociați:
coala Gimnazială Vrăne tiCăline ti, coala Gimnazială tefan cel Mare, coala
Gimnazială Bro teni-Aninoasa, Liceul Tehnologic Nr.1
Mărăcineni, coala Gimnazială Radu erban Sălătrucu,
coala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Slobozia
Postarea pe site-ul institu iei a informa iilor privind alte
programe/activită i europene
i/sau interna ionale
(seminarul eTwining, programul Flex, programul HMC,
programul Junior Achievement , concursul Juvenes
Translatores etc)

educaţionale

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Argeş Compartimentul Proiecte
educaţionale

Permanent

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES
DSP
ARGES

2018

Directia de Sanatate Publica Arges
1. ÎMBUN T IREA ST RII DE S N TATE ŞI
NUTRI IE A FEMEII SI COPILULUI
1.1.Cre terea capacită ii de screening preconcep ional i
prenatal prin fonduri nerambursabile.
1.2. Cre terea capacită ii de screening neonatal
pentru depistarea malforma iilor
congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de
metabolism, deficien elor senzoriale i fibrozei chistice:
screening puls oximetrie, screening genetică, fibroză
chistică prin fonduri nerambursabile
2.CRE TEREA CAPACIT II DE SCREENING
A BOLILOR INFEC IOASE TRANSMISIBILE
(INCLUSIV CU TRANSMITERE SEXUAL ):
HEPATIT ,
HIV,
TUBERCULOZ
PRIN
FONDURI NERAMBURSABILE.
2.1. Intărirea capacitaţii sistemului naţional de
supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de
alertare rapidă şi răspuns coordonat
2.2. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva
principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare
2.3. Reducerea morbidită ii şi mortalităţii prin TB şi
menţinerea unor rate adecvate de depistare şi de succes
terapeutic
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2018

2.4. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile
prioritare: - HIV- şi asigurarea accesului pacienţilor la
tratamente antivirale
2.5. Reducerea incidenţei bolilor transmisibile
prioritare: hepatite B şi C şi asigurarea accesului
pacienţilor la tratamente antivirale
3. CRE TEREA CAPACIT II DE SCREENING
PENTRU
DEPISTAREA
BOLILOR
NETRANSMISIBILE CU IMPACT ASUPRA
S N T II PUBLICE: CANCER COL UTERIN,
CANCER MAMAR, CANCER COLO RECTAL,
CANCER PROSTATE, CANCER PULMONAR,
DIABET
ZAHARAT,
BOLI
CARDIO
VASCULARE, BOLI PULMONARE CRONICE
PRIN FONDURI NERAMBURSABILE.
3.1.Creşterea eficacităţii şi rolului promovării sănătă ii
în reducerea poverii bolii în populaţie in judetul Arges
3.2.Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva riscurilor
legate de mediu
4. ASIGURAREA UNUI ACCES ECHITABIL A
TUTUROR CET ENILOR, ÎN SPECIAL A
GRUPURILOR VULNERABILE, LA SERVICII
DE S N TATE DE CALITATE ŞI COSTEFICACE
4.1.Organizarea unui sistem de servicii de asistenţă
comunitară de bază medico-sociale integrate şi
comprehensive, destinate în principal populaţiei din
mediul rural şi grupurilor vulnerabile, inclusiv rroma
4.2Asigurarea dotării minime a cabinetelor medicilor de
familii i includerea acestora în programe de formare
profesională, astfel încât să eliminăm fenomenul prin
care foarte multi pacienţi aglomerează inutil secţiile de
primiri urgenţe, când de fapt au afecţiuni minore, pentru
care ar trebui să se adrese medicilor de familie.
4.3. Modernizarea ambulatoriilor de specialitate, a
unită ilor de primiri urgen e precum i a centrelor
medicale integrate în scopul tratării cetă eanului cât mai
aproape de casă

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES
DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

- 32 -

2018

4.4. Imbunătăţirea accesului populaţiei la servicii
medicale de urgenţă prin consolidarea sistemului
integrat de urgenţă şi continuarea dezvoltării acestuia
4.5. Modernizarea spitalelor jude ene pentru a asigura
condi ii optime actului medical i pentru a asigura
accesul cetă enilor la servicii de sănătate
5. UN SISTEM DE S N TATE INCLUSIV,
SUSTENABIL
ŞI
PREDICTIBIL
PRIN
IMPLEMENTARE DE POLITICI ŞI PROGRAME
TRANSVERSALE PRIORITARE
5.1.Implementarea unei politici sustenabile de asigurare
a resurselor umane în sănătate
5.2.Implementarea unei politici sustenabile de asigurare
a resurselor financiare în sănătate, asigurarea controlului
costurilor şi a protectiei financiare a populaţiei
5.3. Controlul implementarii politicilor de sanatate prin
Serviciul de Inspectie si Control in Sanatate Publica
6.
DEZVOLTAREA
DE
CENTRE
DE
TELEMEDICIN
REGIONALE
SAU
NA IONALE ÎN FUNC IE DE SPECIALITATE
6.1.Dezvoltarea şi implementarea serviciilor e-health la
nivel naţional prin fonduri nerambursabile.
7.
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
ADECVATE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL,
ÎN VEDEREA REDUCERII INECHIT II
ACCESULUI LA SERVICIILE DE S N TATE
7.1.Imbunaţirea infrastructurii spitalice ti în condi iile
necesarei remodelări a re elei spitaliceşti prin
restructurare şi raţionalizare
7.2.Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de
urgenţă
8.ELABORAREA,
FINAN AREA,
IMPLEMENTAREA
PROGRAMELOR
PROFILACTICE PENTRU COPII PENTRU
TOATE
ARIILE
TERAPEUTICE,
PRIN
INTRODUCEREA
CONSULTA IILOR
OBLIGATORII PENTRU COPII DE VÂRSTA 5-9
ANI PRIN RE EAUA DE MEDICIN
COLAR

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES
DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES

2018

DSP
ARGES
DSP
ARGES

2018
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2018

2018

SAU PRIN CABINETELE DE MEDICINA. UN
ROL
IMPORTANT
ÎL
VA
AVEA
DEZVOLTAREA CABINETELOR MEDICALE
SCOLARE
8.1.Întărirea programelor de preven ie prin introducerea
obligativită ii ca orice proiect de reabilitare de coală să
includă i reabilitarea cabinetului medical colar sau de
medicină dentară, inclusiv acoperirea deficitului de
personal, aprovizionarea cu medicamente şi dotarea cu
aparatură medicală specifică serviciilor medicale
oferite.
Directia Sanitara Veterinara Arges
Controale oficiale sanitare veterinare
si pentru
siguranta alimentelor in conformitate cu reglementarile
stabilite cu autoritatile corespondente din Uniunea
Europeana .

- Biroul Control Oficial
Sanatate Animala

Permanent

Actiuni cofinantate de UE privind bolile animalelor :
Bluetongue, PPC (Pesta porcina clasica), Influenta
aviara, Rabie, ESB (encefalita spongiforma bovina)EST(encefalita
spongiforma
transmisibila),
Salmonelloze.

- Biroul Control Oficial
Sanatate Animala

Permanent
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Se vor efectua controale
oficiale
in
exploatatii
comerciale,
la
CSVA-uri
(cabinete medicale veterinare),
in farmacii veterinare, in
depozite
farmaceutice,
in
magazine de furaje, in petshopuri, cabinete animale mici,
exploatatii
nonprofesionale,
targuri saptamanale, abatoare (
SNCU),
adaposturi
caini,
incineratoare,controale
in
trafic, la gradina zoologica.
ESB-EST:Se
vor
efectua
prelevari de probe pentru
examene de laborator de la
bovine sanatoase, bovine cu
semne
de
boala,bovine
suspecte ,bovine gasite moarte
la inspectia antemortem,bovine
sacrificate de urgenta,ovine
sanatoase,ovine moarte,caprine
sacrificate,caprine moarte
,cervidee sanatoase vanate,

cervidee ranite sau ucise pe
sosele,cervidee moarte/ucise.
Bluetongue: Se vor efectua
prelevari de probe pentru
examene de laborator din
localitatile
tinta
de
la
bovine,ovine,caprine,capturi
insecte.
Salmonelloza: Se vor efectua
prelevari de probe pentru
examene de laborator de la
broileri, gaini ouatoare , gaini
de reproductie .
Influenta aviara: Se vor efectua
prelevari de probe pentru
examene de laborator de la,
gaini
reproductie,
gaini
ouatoare, palmipede, pasari
salbatice.
PPC: Se vor efectua prelevari
de probe pentru examene de
laborator de la
porci domestici, porci salbatici
vanati sau gasiti morti.
PPA ( pesta porcina Africana)se vor recolta probe de la
mistreti gasiti morti.
Rabie: Se vor efectua prelevari
de probe pentru examene de
laborator de la
vulpi
impuscate
pentru
determinarea
eficientei
vaccinarii , vulpi moarte.
Consolidarea statusului de tara libera de PPC
( pesta porcina clasica) si continuarea comertului cu
carne de porc si porci vii.

- Birou Control Oficial
Sanatate Animala
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Pentru supravegherea PPC se
vor recolta probe de sange
pentru supravegherea activa si
organe,
avortoni,
pentru
supravegherea pasiva la porcii

Obtinerea statusului de tara cu risc controlat ESB
(encefalita spongiforma bovina)-EST (encefalita
spongiforma transmisibila) in vederea reluarii
comertului cu bovine si ovine.
Acordarea de consultanta gratuita in vederea infiintarii
de ferme comerciale moderne si unitati de industrie
alimentara
Evaluarea si intocmirea de autorizatii si inregistrari
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

- Birou Control Oficial
Sanatate Animala

. Permanent

-Serviciul Catagrafie,
Inregistrare, Evaluare,
Traces
-Serviciul Catagrafie,
Inregistrare, Evaluare,
Traces

Permanent

Monitorizarea comertului intracomunitar cu animale si
produse de origine animala si nonanimala prin sistemul
Traces.
Identificarea ( prin crotaliere) si inregistrarea animalelor
, precum si inregistrarea exploatatiilor profesionale si de
tip GP ( gospodariile populatiei) in Baza nationala de
date.
Controale in vederea identificarii neconformitatilor,
fraudelor si altor activitati ilicite ce aduc atingere
intereselor publice si private in domeniul specific de
competente al Autoritatii nationale sanitare veterinare.

-Serviciul Catagrafie,
Inregistrare, Evaluare,
Traces
Biroul evidenta
informatizata si control
administrativ.

Permanent

Biroul antifrauda

Permanent

Realizarea Programulul strategic pe anul 2018 privind
expertiza sanitara veterinara a alimentelor de origine
animala si nonanimala la nivelul unitatilor de productie,

-Biroul control oficial
siguranta alimentelor

Permanent
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Permanent

domestici, iar la mistreti se vor
recolta probe de stern, organe
si
probe
sange
pentrui
examenul virusologic.
Pentru supravegherea ESBEST se vor recolta probe de
trunchi cerebral de la bovine si
ovine.

Se vor inregistra si autoriza
unitati
supuse
controlului
sanitar veterinar:unitati de
procesare
carne,
lapte,
abatoare,
carmangerii,
macelarii,
magazine
alimentare,
hipermarketuri,
depozite alimentare, unitati de
alimentatie publica, ferme de
animale,etc.

Permanent

Se vor rezolva petitiile privind
sacrificarile ilegale de animale
, alimente neconforme, poluare
cu dejectii animale, rele
tratamente aplicate animalelor,
comercializare
ilegala
de
animale, malpraxis.
Se vor efectua controale
oficiale, audituri, inspectii ale
unitatilor, frecventa acestora va

depistarea zoonozelor, controlul oficial in unitatile
autorizate sanitar veterinar, controlul oficial in unitatile
inregistrate sanitar veterinar, examene de laborator
obligatorii microbiologice si fizico-chimice ale
produselor alimentare de origine animala si nonanimala,
actionarea rapida si eficienta in cazul alertelor
alimentare atat cele nationale cat si europene conform
Sistemului de alerta, verificarea implementarii
programului HACCP in unitatile care produc
,proceseaza , transporta si valorifica produse de origine
animala si nonanimala, puse pe piata. in vederea
sigurantei alimentelor

Preluarea, multiplicarea si distribuirea legislatiei
europene referitoare la activitatile sanitar veterinare
(regulamente, decizii, directive) din Jurnalul European,
catre serviciile DSVSA.
Comisariatul
Judetean
Consumatorilor Arges

pentru

fi stabilita in functie de gradul
de risc .Se vor recolta probe si
se vor efectua examene de
laborator
fizico-chimice,
microbiologice, reziduuri de
pesticide,
antibiotice,
micotoxine,
contaminanti,
alergeni, OMG-uri (organisme
modificate genetic)
din
alimente de origine animala si
nonanimala. Se vor initia si
monitoriza , in functie de
analiza
riscului,
alertele
alimentare privind produsele
alimentare de origine animala
si nonanimala neconforme,
care aduc atingere la sanatatea
oamenilor si a animalelor.
DSVSA Arges

Permanent

CJPC Arges

Trim. I,II,III,IV

CJPC Arges

permanent

Protectia

Obiectiv:
Informarea consumatorilor
Masuri:
Informarea consumatorilor privind drepturile pe care le
au si a legislatiei europene, prin intermediul sistemului
Info-toch..
Desfasurarea
de
campanii
si
actiuni
de
informare/educare a consumatorilor.
Obiectiv:/Masura
Transpunerea legislatiei europene si aplicarea ei unitara.
Aplicarea unitara a legislatiei europene
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Obiectiv:/Masura
Supravegherea pietei produselor si serviciilor
Obiectiv:/Masura
Initierea unor propuneri de modificari/completari ale
legislatiei nationale

CJPC Arges

permanent

CJPC Arges

permanent

Casa de Asigurari de Sanatate Arges
Aplicarea Regulamentului CEE nr. 1408/71 al
Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea
regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii
salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile
acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii

Aplicarea prevederilor Ordinului nr.729/17.07.2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand
asistenta medicala acordata in baza documentelor
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii si
Aplicarea prevederilor HG nr. 304/2014 privind
aprobarea Normelor metodologice privind asistenta
medicala transfrontaliera

Monitorizarea
serviciilor medicale
cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei

Eliberarea,
conform
prevederilor
formularului S2(fostul E112.

acordate

legale,

a

CAS Arges

Permanent

CAS Arges

Permanent

CAS Arges

Permanent

CAS Arges

Permanent

- se elibereaza, la cererea
asiguratilor,
formularul
european S1(fostele E121, E
106, E 109, E104, etc) necesar
in cazul deplasarii in statele
membre Uniunii Europene
- se deconteaza contravaloarea
serviciilor
medicale
asiguratilor care au beneficiat
de asistenta medicala pe
teritoriul altor state din UE, in
baza
documentelor
internationale cu prevederi in
domeniul sanatatii.
se
ramburseaza
contravaloarea
asistentei
medicale
transfrontaliere,
conform normativelor
-se monitorizeaza modul
de acordare a serviciilor
medicale furnizate cetatenilor
straini pe teritoriul Romaniei
in conformitate cu normele
legale existente in domeniu
- se primesc si se verifica
documentele necesare eliberarii
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formularului
european
persoanelor
asigurate
in
sistemul romanesc de sanatate
care se deplaseaza intr-un stat
european pentru a primi
tratamentul adecvat starii lor de
sanatate, in conditiile in care
tratamentul din Romania nu se
poate acorda în intervalul de
timp necesar.
Aplicarea prevederilor Ordinului 592/2008 privind
aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din
Romania a formularelor emise in aplicarea
Regulamentului 1408/71 al Consiliului privind aplicarea
regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii
salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile
acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii
Supravegherea calitatii si sigurantei actului medical prin
atingerea standardelor de calitate din Uniunea
Europeana.

CAS Arges

Permanent
- se monitorizeaza aplicarea
corecta a legislatiei vis – a- vis
de libera circulatie a cetatenilor
in statele membre Uniunii
Europene

CAS Arges

Permanent

Orientarea activitatii medicilor de familie pentru actiuni
de educatie, profilaxie si depistarea precoce a
afectiunilor grave

CAS Arges

Permanent

Colectarea datelor de la furnizorii de servicii medicale

CAS Arges

Permanent

Supravegherea serviciilor medicale acordate
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- se efectueaza verificari ale
corpului de control la furnizorii
de servicii medicale aflati in
relatie contractuala cu CAS
Arges: medicina de familie,
ambulatoriu de specialitate
pentru specialitati clinice,
paraclinice, medicina dentara,
furnizori de medicamente,
asistenta
medicala
spitaliceasca,
conform
legislatiei
existente
in
domeniu, etc.
- se realizeaza intalniri de lucru
cu medicii de familie si
unitatile sanitare din contract
pentru stabilirea modului de
acordare adecvat a asistentei
medicale in aceste cazuri.
- se introduce in baza datele

privind presatiile medicale acordate cetatenilor straini
pe teritoriul tarii si costul acestora prin intermediul
caselor de sanatate
Eliberarea cardurilor europene de sanatate si a
certificatelor provizorii necesare, documentul care
conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale
necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat
membru al Uniunii Europene.
Eliberarea cardurilor nationale de sanatate

privind prestatiile medicale
acordate cetatenilor straini pe
teritoriul Romaniei
CAS Arges

Permanent

se
elibereaza
carduri
europene de sanatate sau, dupa
caz, certificate inlocuitoare
provizorii

CAS ARGES

Pe parcursul anului

- se elibereaza carduri de
sanatate returnate de catre
Posta
Romana,
institutiei
noastre.
Activitatea
de
eliberare are loc pe toata
perioada anului

Casa
Judeteana
de Pensii
Arges
Casa
Judeteana
de Pensii
Arges
Casa
Judeteana
de Pensii
Arges
Casa
Judeteana
de Pensii
Arges
Casa
Judeteana
de Pensii
Arges

Permanent

Nr.
articole in presa, interviuri,
emisiuni etc.

Permanent

Nr.
cereri
pensie
solutionate

Casa Judeteana de Pensii Arges
Multiplicarea informatiei europene in domeniul
acordarii prestatiilor de asigurari sociale; cresterea
gradului de informare a beneficiarilor cu privire la
drepturile si obligatiile acestora.
Libera circulatie a persoanelor prin recunoasterea
reciproca a stagiilor de cotizare realizate in tarile
membre UE
Eliberarea formularelor privind:
- calitatea de asigurat/neasigurat in sistemul de
securitate sociala din Romania;
Solutionarea in termen a scrisorilor, sesizarilor,
reclamatiilor, petitiilor adresate institutiei noastre

Crearea unui corp de functionari publici de nivel
european prin instruirea atitudinala si aptitudinala a
personalului institutiei in vederea unei relatii
transparente cu publicul si a eficientizarii activitatii
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comunitara

Permanent

Nr
formulare eliberate

Permanent

Nr.
scrisori solutionate

Permanent

Nr.
functionari
participanti
instruiri/cursuri
perfectionare

la
de

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arges
Masura 1:
Multiplicarea informa iei europene
Acţiunea 1:
DJST Arges
Funcţionarea Centrului de
tineret - Dezvoltarea
serviciilor de informare şi consultanţă adresate ONGurilor şi tinerilor
Acţiunea 2:
DJST Arges
Derularea campaniilor de informare privind importanţa
voluntariatului, ca activitate de tineret.
Acţiunea 3:
DJST Arges
Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor asociative
de tineret existente prin acordarea de finanţări pentru
proiectele iniţiate de acestea
Masura 2: Aplicarea politicilor europene de tineret
la nivel local
Acţiunea 1:
DJST Argeş, organiza ii
Initierea, sprijinirea organizării de activităţi/ proiecte neguvernamentale de
care să corespundă celor opt domenii prioritare stabilite
tineret locale
prin Rezolutia UE privind tineretul
Acţiunea 2:
Promovarea si susţinerea activităţilor sportive de masa
si de performanţă
Acţiunea 3:
Cresterea nivelului de pregatire profesionala a
personalului si reprezentanţilor ONG-urilor, tinerilor,
prin participarea la instruiri, conferinţe, simpozioane la
nivel judeţean şi/sau naţional

Decembrie 2018

Decembrie 2018

Decembrie 2018

Finanţările se acordă în urma
desfăşurării concursului local
de proiecte de tineret

Decembrie 2018

Acordarea
de
consultanţă
reprezentanţilor
structurilor
asociative de tineret în vederea
întocmirii
şi
desfăşurării
proiectelor de tineret
Încurajarea unui stil de viaţă
sănătos
prin
practicarea
activităţilor fizice

DJST Arges

Decembrie 2018

DJST Arges

Decembrie 2018

DJC în colaborare cu
MCIN – Direcţia Muzee
şi Colecţii, Insp. Jud. de
Poliţie Argeş, Instituţii

Alina
Alexandrescu

Directia Judeteana pentru Cultura Arges
Eliberarea certificatelor de export conform normelor
metodologice, pentru exportul definitiv sau temporar al
bunurilor culturale mobile, îndrumarea creatorilor
pentru întocmirea documentaţiei necesare exportului.
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Lunar – la solicitare

Reacreditarea Muzeului Jude ean Arge , a Muzeului
Municipal Câmpulung Muscel i a Muzeului Viticulturii
i Pomiculturii Gole ti
Inspecţii la monumentele istorice privind gradul de
conservare şi intervenţiile executate. Completarea LMI
2015 (identificare, situaţia juridică, adresa, gradul de
conservare, măsuri)
Întocmirea documentaţiei în vederea clasării bunurilor
culturale mobile pt. instituţiile nespecializate şi
consilierea şi evidenţa bunurilor clasate la instituţiile de
specialitate
Identificarea / inventarierea / monitorizarea şi
executarea controlului periodic privind starea de
conservare şi securitate a bunurilor culturale mobile
clasate,
propuneri de restaurare şi de clasare a
bunurilor susceptibile
Actualizarea bazei de date privind evidenţa bunurilor
culturale mobile clasate

Asigurarea supravegherii şi inspecţiilor la monumentele
istorice.
Primirea documentaţiilor pentru înaintare spre avizare
Comisiei zonale nr. 8
Redactarea, conform procesului-verbal al Comisiei
zonale nr. 8, a avizelor sau a documentaţiilor de
respingere pentru monumente istorice, zone protejate.
Iniţierea unei întâlniri de lucru cu reprezentanţii
Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului privind
realizarea unui proiect adecvat prezervării şi
valorificării, în condiţii optime, a patrimoniului de carte
veche existent în depozitele de la Mănăstirea Negru
Vodă şi Mănăstirea Văleni.

specializate.
DjC Arge împreună cu
institu iile nominalizate
Inspectoratul de Stat în
Construcţii, Insp. de
Poliţie al jud. Argeş,
MCIN i Primăriile
Episcopia Argeşului şi
Muscelului, instituţiile
publice nespecializate,
muzee, biblioteci, arhive
Muzeele şi colecţiile din
jud. Argeş, biblioteci,
arhive, instituţii
nespecializate, consilii
locale, ISJ Argeş
Muz. Jud. Argeş,
Biblioteca Judeţeană
Argeş şi Muzeul
Viticulturii şi
Pomiculturii Goleşti
Insp. Jud. de Poliţie,
specialişti de la muzee,
Inspectoratul de Stat în
Construc ii i Primării
Solicitan ii
Comisia zonală nr. 8 a
Monumentelor istorice
DJC Argeş,
Arhiepiscopia Argeşului
şi Muscelului
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Alina
Alexandrescu

noiembrie

Ştefan Dănăilă

Lunar, conform planificării şi
de câte ori este nevoie

Cristian Cocea
Alina
Alexandrescu

Lunar şi de câte ori sunt
solicitări

Alina
Alexandrescu

Lunar şi ori de câte ori sunt
solicitări

Cristian Cocea
Alina
Alexandrescu

Permanent

Ştefan Dănăilă
Cristian Cocea

Permanent i ori de câte ori
este nevoie

Secretariat DJC
Arge
Ştefan Dănăilă
Nicoleta Stoica

Lunar

Cristian Cocea

permanent

Lunar

