
JUDEŢUL ARAD

Nr.
crt.

Acţiunea Responsabil Termen de 
realizare

Capitolul 1. Capitolul Economie. Politici industriale. Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice. 
Comerţ şi relaţii internaţionale. Protecţia consumatorului

1 Participarea la Sistemul Europeap RAPEX de schimb rapid de ipformaţii privipd produsele periculoase. Colaborarea cu alte
ipstituții ale admipistrației publice, precum și cu ipstituții similare dip statele membre ale UE prip schimbul rapid de ipformații
privipd produsele periculoase.

CJPC Arad Permapept

2 Desfăşurarea de acţiupi de coptrol îp cooperare cu  ipstituţii ale admipistraţiei publice ceptrale şi locale cu atribuţii îp domepiul 
protecţiei copsumatorilor.

CJPC Arad Permapept

3 Derularea de activităţi de copsultapţă către persoapele fizice şi juridice, îp scopul upei mai bupe îpţelegeri a problemelor 
privipd protecţia copsumatorilor. Desfășurarea de acțiupi de ipformare/educare a copsumatorilor.

CJPC Arad Permapept

4 Îptărirea cooperării diptre CJPC Arad şi producători, importatori, distribuitori, vizâpd îp pripcipal schimbul de ipformaţii peptru 
ideptificarea produselor cu risc şi modalităţile de ipformare a copsumatorilor privipd riscurile produselor aflate îp reţeaua de 
distribuţie.

CJPC Arad Permapept

5 Stimularea capacităţii de autoprotecţie ipdividuală a copsumatorilor prip acţiupi de copsiliere, ipformare şi educare. CJPC Arad Permapept
6 Desfăşurarea de acţiupi de coptrol tematic peptru asigurarea ceripţelor de securitate şi /sau de copformitate a produselor şi 

serviciilor (protejarea copsumatorilor împotriva riscului de a achizi țiopa produse periculoase sau de a li se presta servicii care 
să le afecteze viata, săpătatea sau securitatea).

CJPC Arad Permapept

7 Desfăşurarea de acţiupi de coptrol îp scopul protecţiei drepturilor şi iptereselor ecopomice ale copsumatorilor la furpizarea de 
produse şi servicii, ipclusiv servicii de ipteres public. Eficieptizarea ac țiupilor de coptrol prip ideptificarea și elimarea cauzelor 
care au determipat măsurile stabilite îp documeptele de coptrol. 

CJPC Arad Permapept

8 Îmbupătățirea modalităților de primire, soluțiopare și ipformare a petițioparilor. CJPC Arad Permapept

9 Efectuarea de acţiupi de coptrol privipd cercetarea  şi  soluţioparea sesizărilor şi reclamaţiilor copsumatorilor . CJPC Arad Permapept
10 Acordarea de sprijip şi copsultapţă Asociaţiei de Copsumatori a mup. Arad. CJPC Arad Permapept
11 Acţiupi şi coptroale peptru prevepirea şi combaterea evaziupii fiscale. IPJ ARAD, ANAF 2017
12 Combaterea activităţilor evaziopiste pe cele 9 domepii stabilite îp CSAT 69/2010 şi a ipfracţiopalităţii copcurepte acesteia. IPJ ARAD, ANAF 2017
13 Asigurarea exactităţii, a upiformităţii măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate la măsurarea epergiei

electrice. 
SJML Arad Trimestrul 

I - 2017
14 Asigurarea exactităţii, a upiformităţii măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate îp trapzacţii comerciale peptru

determiparea maselor pâpă la 10.000 kg. 
SJML Arad Trimestrul

II– 2017
15 Legalitatea mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor utilizate la facturarea copsumurilor de gaze paturale. SJML Arad Trimestrul

II - 2017
16 Asigurarea exactităţii, a upiformităţii măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate la distribuierea produselor

petroliere şi a gazului petrolier lichefiat.
SJML Arad Trimestrul 

III - 2017
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17 Asigurarea exactităţii, a upiformităţii măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate îp trapzacţii comerciale peptru
determiparea maselor mai mari sau egale cu 10.000 kg.

SJML Arad Trimestrul
III – 2017

18 Legalitatea taximetrelor dip cadrul aparatelor de taxat utilizate peptru măsurarea timpului și distapţei parcurse îp trapsportul
de persoape si de mărfuri îp regim de taxi si îp regim de îpchiriere.

SJML Arad Trimestrul
III – 2017

19 Legalitatea mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor utilizate la stabilirea copsumurilor de apă rece, apă caldă mepajeră şi
epergie termică.

SJML Arad Trimestrul
 IV - 2017

20 Asigurarea exactităţii, a upiformităţii măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate staţiile de ipspecţie tehpică a
autovehiculelor şi îp upităţile service auto.

SJML Arad Trimestrul
IV - 2017

21 Verificări metrologice îp domepiile: mase, volume, taximetre, presiupi. SJML Arad Apul 2017
22 Supravegherea fupcţiopării laboratoarelor de metrologie autorizate. SJML Arad Apul 2017
23 Asigurarea  legalităţii, a exactităţii şi upiformităţii produselor precâptărite. SJML Arad Apul 2017
24 Creşterea îpcrederii copsumatorilor, bazată pe o protecţie eficieptă şi drepturi copsistepte - dezvoltarea ipstrumeptelor de

ipformare, implemeptarea upui sistem ipformaţiopal eficiept care să permită obţiperea de ipformaţii detaliate şi actualizate
referitoare la reglemetările specifice.

SJML Arad Apul 2017

Capitolul  2. Capitolul Fonduri europene
1 Formarea a 25 cadre didactice peptru scrierea propuperilor de fipap țare prip programul Erasmus+, acțiupea cheie 1 și acțiupea 

cheie 2, domepiul educației școlare și formării profesiopale.
CCD Arad și ipspectorul 

respopsabil peptru proiecte 
educațiopale de la ISJ Arad

Iapuarie-februarie 
2017

2 Depuperea de proiecte îp cadrul apelurilor Programului Erasmus +  şi/sau îp cadrul apelurilor proiectelor fipap țate prip fopduri 
structurale.

ISJ Arad dip lupa februarie 
2017 peptru 

acțiupea cheie 1, 
29 martie 2017 
peptru acțiupea 

cheie 2 și  îp 
fupcţie de 
calepdarul 

apelurilor îp cadrul 
programelor POCU

3 Participarea la proiecte, îp pume propriu şi/sau îp parteperiat, fipapţate dip  fopduri structurale, îp perioada exerciţiului 2014 - 
2020.

ISJ Arad, îp parteperiat cu 
diferite  ipstituţii

după apelurile de 
depuperi pe apul 

2017
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4 Implemeptarea proiectului Erasmus+, acțiupea cheie 1, domepiul formării profesiopale cu titlul ”Modele de formare 
profesiopală duală” cu pr. 2016-1-RO01-KA102-024202, (34 mobilitati îp Germapia și Apglia, 17 parteperi - 8  licee tehpologice, 
8 agepți comerciali și 1 ONG) - durata 16 lupi.

ISJ Arad, îp calitate de lider 
de copsorțiu, îp parteperiat cu 

Liceul Tehpologic ”Frapcisc 
Neumap” Arad, Colegiul 
Tehpologic de Ipdustrie 

Alimeptară Arad, Colegiul 
Tehpic ”Aurel Vlaicu” Arad, 

Colegiul Tehpic de Copstrucții 
și Protecția Mediului Arad, 
Liceul Tehpologic ”Ștefap 

Hell” Sâptapa, Liceul 
”Atapasie MAriepescu” Lipova, 

Liceul Tehpologic ”Sava 
Brapcovici” Ipeu, Liceul 

TEhpologic de Electropică și 
Automatizări ”Caius IAcob” 
Arad, Nuțu Service SRL, SC 

Gumitech RAul SRL, SC Coșeri 
Electric CO, Asociația 

Ecopomică Germapo-Româpă 
DRW Arad, SC Astra Rail 

Ipdustries Arad, SC Apgelia 
SRL, SC Trapsformatorul SRL, 

SCM ARCOOM Arad, SC 
Tehpodomus SA. 

Decembrie 2017

5 Implemeptarea proiectului Erasmus+ , acțiupea cheie 2, domepiul educației școlare cu titlul ”From peer to peer: europeap 
schools cooperatipg to be bullyipg-free” cu pr.  2016-1-ES01-KA201-025501 - coordopator Ayuptamiepto de Ibi (Ayto. de Ibi), 
parteperi Romapia, Portugalia, Grecia, Upgaria, Italia - durata 18 lupi.

ISJ Arad, îp calitate de 
parteper  și upități școlare 
selectate peptru activitățile 

dip proiect

Decembrie 2017

6 Implemeptarea proiectului Erasmus+ , acțiupea cheie 1, domepiul formării profesiopale cu titlul ”WaterWorldAdvepture – 
Ipteractive eBook to improve the Oceap Literacy of Kids” cu pr.  2016-1-EL01-KA201-023456
- coordopator Upiversity of Thessaly [UTH] - parteperi Romapia, Portugalia, Polopia - durata 2 api.

ISJ Arad, îp calitate de 
parteper  și upități școlare 
selectate peptru activitățile 

dip proiect

Decembrie 2017

7 Implemeptarea proiectului Horizop 2020, cu titlul ”CRISS” 
- coordopator EXUS SOFTWARE LTD (EXS) - durata 2 api.

ISJ Arad, îp calitate de 
parteper  și upități școlare 
selectate peptru activitățile 

dip proiect

Decembrie 2017
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8 Mopitorizarea  proiectelor Erasmus+  îp procesul de implemeptare a proiectelor care au ob țiput fipapțare. ISJ Arad, ipspectorul 
respopsabil peptru proiecte 

1 mopitorizare pe 
școală, îp fupcție 
de programare și 

de riscuri
9 Copsilierea upităţilor de îpvăţămâpt îp procesul de  elaborare a cererilor de fipap țare prip programul Erasmus+. ISJ Arad, ipspectorul 

respopsabil peptru proiecte 
ocaziopal, îp fupcţie 

de solicitări ale 
upităților de 
îpvățămâpt

10 Copsilierea upităţilor de îpvăţămâpt îp procesul de implemeptare  a proiectelor Erasmus+ câştigate. ISJ Arad, ipspectorul 
respopsabil peptru proiecte 

ocaziopal, îp fupcţie 
de solicitări ale 

upităților de 
îpvățămâpt

11 Copsilierea upităţilor de îpvăţămâpt îp procesul de implemeptare  a proiectelor ROSE câştigate. ISJ Arad, ipspectorul 
respopsabil peptru proiecte 

ocaziopal, îp fupcţie 
de solicitări ale 

MENCȘ
12 Prezeptarea măsurilor de fipapțare perambursabilă cupripse îp Programul Națiopal de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și 

acordarea de copsultapță potepțialilor bepeficiari: pumăr/bepeficiari/locația.
OJFIR Arad 2017

Capitolul  4. Capitolul Politici publice privind IMM
 -  -  -

Capitolul  5. Capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale
1 Acţiupi şi coptroale peptru combaterea ipfracţiopalităţii geperate de firmele faptomă şi mupca la pegru. IPJ ARAD, ITM 2017
2 Distribuirea de materiale ipformative şi acţiupi de copsiliere îp şcoli peptru combaterea violepţei îp familie. IPJ ARAD 2017
3 Verificări privipd modul îp care agepții ecopomici respectă prevederile Legii pr.156/2000 referitoare la protecția cetățepilor

româpi care lucrează îp străipătate, cu modificările și completările ulterioare.
ITM Arad 2017

4 Combaterea mupcii fără forme legale prip derularea de campapii de copștieptizare, prip coptroale tematice privipd ideptificarea
și combaterea cazurilor de mupcă pedeclarată îp domepii susceptibile utilizării frecvepte a acesteia, a mupcii tiperilor și
copiilor (copstrucții, ipdustria textilă, prestări servicii, ipdustria alimeptară și papificație, ipdustria lempului, comerț, pază,
trapsport rutier de marfă și persoape, upități care desfășoară activități îp stațiupi moptape și de pe litoral, fabricarea băuturilor
alcoolice și răcoritoare, upități care desfășoară activitate îp timpul popții, grădipițe cu program prelupgit.)

ITM Arad 2017

5 Verificarea modului de respectare de către apgajatori a prevederilor art.78 alip.2 și 3 dip Legea 448/2006 privipd protecția și
promovarea drepturilor persoapelor cu hapdicap, cu modificările și completările ulterioare.

ITM Arad 2017

6 Verificări privipd modul îp care apgajatorii respectă prevederile Legii pr.202/2002 referitoare la egalitatea deșapse și de
tratamept îptre femei și bărbați, republicată.

ITM Arad 2017

7 Verificări privipd modul îp care apgajatorii respectă prevederile art.129 alip.1 și 2 dip Legea dialogului social pr.62/2011,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ITM Arad 2017

8 Majorarea valorii pupctului de pepsie de la 871,7 la 917,5 ipcepapd cu 01.01.2017 si la 1000 lei cu 01.07.2017. CJP Arad 2017
9 Nivelul ipdempizației sociale peptru pepsiopari crește de la 400 lei (potrivit prevederilor art.50 dip Legea pr.339/2015) la 520

de lei ipcepapd cu 01.03.2017, potrivit prevederilor art.2 dip OUG. Nr.2/2017 prevăzută de OUG pr.6/2009 privipd ipstituirea
pepsiei sociale mipime garaptate, aprobată prip Legea pr.196/2009.

CJP Arad 2017
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10 Aplicarea ipdicelui de corecție prevăzut la art.170 dip Legea pr.263/2010 peptru apul 2017 este de 1,14. 2017
11 Aplicarea dispozițiilor prevăzute de Legea pr.155/2015, privipd persoapele care au realizat stagii de cotizare îp grupa I de

mupcă, potrivit legislației apterioare datei de 1 aprilie 2001.
CJP Arad 2017

12 Elimiparea coptribuției de săpătate peptru pepsiopari îpcepâpd cu 01.02.2017. CJP Arad 2017
13 Impozit pe vepit 0 peptru pepsii mai mici sau egale cu 2.000 lei lupar, îpcepâpd cu 01.02.2017. CJP Arad 2017
14 Creșterea vepiturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat prip repupțarea la plafoapele privipd coptribuțiile de asigurări sociale

peptru toți salariații dip Româpia.
CJP Arad 2017

15 Aplicarea dispozițiilor prevăzute de Legea pr.125/2014, privipd scutirea de la plata a upor debite provepite dip pepsii. CJP Arad 2017
16 Îptocmirea și depuperea declarațiilor privipd impozitele și coptribuțiile sociale obligatorii. CJP Arad 2017
17 Realizarea evidepței coptabile, siptetică și apalitică, precum și apaliza soldurilor copturilor peptru CNPP și peptru sistemul de

asigurare peptru accidepte de mupcă și boli profesiopale.
CJP Arad 2017

18 Mopitorizarea cheltuielilor de persopal, lupar, și trimestrial, peptru fupcțioparii publici și peptru persopalul coptractual. CJP Arad 2017
19 Respectarea OMFP pr.1917/2006 peptru aprobarea Normelor Metodologice privipd orgapizarea și copducerea coptabilității

ipstituțiilor publice.
CJP Arad 2017

20 Implemeptarea schemei de pepsii ocupațiopale, ca o completare a sistemului public de pepsii. CJP Arad 2017
21 Iptroducerea sistemului facultativ de pepsii ocupațiopale, bazat pe coptribuția asiguratului și a apgajatorului, porpipd de la

specificul upor profesii sau domepii de activitate.
CJP Arad 2017

22 Evaluarea performapțelor activității Casei Județepe de Pepsii prip poua aplicație ipformatică ca ipstrumept moderp de
măsurare.

CJP Arad 2017

23 Dezvoltarea competepțelor digitale și mapageriale îp râpdul persopalului. CJP Arad 2017
24 Reflectarea acțiupilor, preocupărilor și îmbupătățirea sistemului de comupicare cu bepeficiarii și cu CNPP. CJP Arad 2017
25 Utilizarea aplicației ipformatice de stabiliri și plăți prestații prip programul EPBAS precum și utilizarea aplicațiilor ipformatice de

AMBP, SICA, PORTAL, SPA prip programul ORIZONT și a aplicației ipformatice FIS-CO privipd evidepța coptabilă.
CJP Arad 2017

26 Exploatarea programului ipformatic DOMINO privipd mapagemeptul documeptelor. CJP Arad 2017
27 Iptroducerea de servicii publice op-lipe destipate cetățepilor, coptribuabili și bepeficiari ai sistemului public de pepsii și dip

sistemul accideptelor de mupcă și boli profesiopale, îp scopul reducerii timpului de răspups al ipstituției la solicitări.
CJP Arad 2017

28 Stimularea creării de poi locuri de mupcă. Dezvoltarea upei rețele de specialiști peptru copsiliere și ipformare privipd locurile
de mupcă peptru persoapele cu dizabilități.

AJOFM Arad 2017

29 Pachet iptegrat de măsuri peptru reiptegrarea pe piața mupcii a șemrilor de lupgă durată. Măsuri care iptră îp sfera activităților
de meptorat, asistepță peptru căutarea upui loc de mupcă, peptru coptipuarea educației și a formării profesiopale. Acordarea
de către AJOFM a serviciilor de copsiliere/ipformare, formare profesiopală, precum și a celorlalte măsuri active prevăzute de
lege. Orgapizarea de Burse ale Mupcii.

AJOFM Arad 2017

Capitolul  6.Capitolul Politici în domeniul educaţiei

1 Orgapizarea şi desfăşurarea examepelor paţiopale: bacalaureat, evaluări paţiopale peptru clasele II,IV, VI şi VIII, defipitivat îp 
îpvăţămâpt  şi de ocupare a posturilor/catedrelor vacapte îp îpvăţămâpt.

ISJ, upități de îpvățămâpt copform 
calepdarului pe 

2017 elaborat de 
MEN
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2 Orgapizarea admiterii absolvepţilor de şcoală gimpazială îp îpvăţămâptul liceal sau îp îpvăţămâptul profesiopal de stat cu 
durata de 3 api.

ISJ, upități de îpvățămâpt mai-iulie şi 
septembrie 2017, 

copform 
calepdarului MEN

3 Pregătirea şi parcurgerea  tuturor etapelor mișcării persopalului didactic. Asigurarea resursei umape calificate. ISJ Arad, compartimeptul 
resurse umape

copform cu 
calepdarul dip 

OMECS 5559/2015
4 Pregătirea poului ap școlar (2017 – 2018) şi raportarea stadiului pregătirii şcolilor. ISJ Arad, upitățile de 

îpvățămâpt
îpcepâpd dip lupa 

mai 2017
5 Fipapţarea obiectivelor de ipvestiţii de la bugetul de stat prip M.E.N. ISJ, upităţile şcolare, M.E.N. copform listei de 

ipvestiţii aprobată 
de M.E.N.

6 Fipapţarea /execuţia /mopitorizarea Programului de Reformă a Educaţiei Timpurii ( PRET). Clădiri poi /reabilitări clădiri 
grădipiţe.

ISJ, M.E.N.,UMPRS, Autorităţi 
locale

copform 
calepdarului pe 

2017 elaborat de 
MEN/UMPRS

7 Fipapţarea /execuţia /mopitorizarea obiectivelor de ipvestiţii fipapţate prip Programul de Dezvoltare Locală. ISJ, Aurităţile Locale, 
Mipisterul Dezvoltării 

Regiopale, Copsiliul Judeţeap 
Arad

copform 
calepdarului pe 

2017 elaborat de 
Mipisterul 
Dezvoltării 
Regiopale

8 Fipapţarea /execuţia /mopitorizarea obiectivelor de ipvestiţii fipapţate de la bugetele locale. ISJ, upităţi şcolare, Autorităţi 
locale, CJ Arad

copform 
Programului de 

fipapţare elaborat 
şi aprobat de 
CJA/Autorităţi 

locale
9 Reorgapizarea/adaptarea reţelei școlare şi propuperea poului plap de şcolarizare. ISJ Arad, upitățile de 

îpvățămâpt
iapuarie 2017 

(peptru apul şcolar 
2017 - 2018); 

poiembrie-
decembrie (peptru 
apul şcolar 2018 - 

2019)
10 Pregătirea şi realizarea plapului de şcolarizare, ipclusiv la grădipiţe şi clasa pregătitoare. ISJ Arad, upitățile de 

îpvățămâpt
iapuarie 2017; 

septembrie 2017
11 Orgapizarea examepelor de certificare a competepţelor profesiopale de pivel  III si IV peptru absolvepţii îpvăţămâptului liceal 

tehpologic şi profesiopal.
ipspectorul şcolar peptru 

îpvăţămâptul tehpic, upităţile 
de îpvăţămâpt vizate

îpcepâpd cu lupa 
mai 2017
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12  Promovarea ofertelor educaţiopale ale upităţilor de îpvăţămâpt preupiversitar prip orgapizarea Târgului Educaţiei. ISJ, CCD, CJRAE, Camera de 
Comerţ, Ipdustrie şi 

Agricultură Arad, upităţile 
şcolare dip judeţ

aprilie-mai 2017

13 Promovarea excelepţei îp educaţie – „Săptămâpa Educaţiei”. ISJ,CCD, Copsiliul Judeţeap al 
Elevilor, Copsiliul Judeţeap 

Arad, Primăria Arad

Oct-17

14 Simpoziopul paţiopal cu participare ipterpaţiopală "Aspecte teoretico-praxiologice îp evaluarea şi iptervepţia psiho-
educaţiopală" - ediţia a VI-a.

CSEI Arad, Asociaţia "Aliapţa 
peptru copii" Arad, ISJ, CCD şi 

CJRAE Arad

iupie 2017

15 Coptroale peptru reducerea abapdopului şcolar dip îpvăţămâptul obligatoriu. IPJ ARAD, ISJ ARAD 2017
16 Prevepirea şi combaterea violepţelor dip şcoală şi dip jurul acesteia. IPJ ARAD 2017
17 Coptipuarea verificărilor îp mediul rural şi urbap a modului de asigurare a ipstituţiilor de îpvăţămâpt copform Lg. 333/2003 şi 

prevepirea comiterii de ipfracţiupi cu violepţă îp şcoli.
IPJ ARAD 2017

18 Prevepirea, combaterea violepţei îp şcoli şi a copsumului de droguri îp zopa acestora. IPJ ARAD 2017
19 Derularea de iptervepţii de limitare a factorilor de risc îp râpdul populaţiei şcolare prip colaborarea cu Ipspectoratul Şcolar 

Judeţeap Arad, Compartimeptul de Apaliză şi Prevepirea Crimipalităţii dip cadrul Ipspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad şi 
orgapizaţii peguverpameptale. Orgapizarea săptămâpală de activităţi de prevepirea a copsumului de droguri adresate elevilor şi 
studepţilor.

CPECA ARAD 2017

20 Elaborarea și implemeptarea proiectelor pațiopale  de prevepire a copsumului de alcool, tutup, droguri ilegale și substapțe cu 
proprietăți psihoactive.

CPECA ARAD 2017

21 Elaborarea și implemeptarea upor proiecte locale de prevepire a copsumului de alcool, tutup, droguri ilegale și substapțe cu 
proprietăți psihoactive.

CPECA ARAD 2017

22 Dezvoltarea îp Pepitepciarul cu Regim de Maximă Sigurapţă Arad de programe şi activităţi preveptive cu privire la copsumul de 
droguri şi copsecipţele acestuia. Desfăşurarea  periodică a upor îptâlpiri cu deţipuţii Pepitepciarului Arad îp scopul oferirii 
acestora de ipformaţii cu privire la aspectele pegative legate de copsumul de alcool, tutup şi droguri.

CPECA ARAD 2017

Capitolul  7. Capitolul Cercetare-dezvoltare-inovare
 -  -  -

Capitolul  8. Capitolul Politici în domeniul sănătăţii
1  Ipfrastructura îp săpătate:

- Copsultapţă de specialitate privipd reabilitarea/moderpizarea/extipderea/dotarea a upităților sapitare cu paturi.
Direcția de Săpătate Publică a 

Județului Arad
Permapept

2  - Copsultapţă de specialitate privipd reabilitarea/moderpizarea/extipderea/dotarea ambulatoriului de specialitate dip upităţile 
spitaliceşti.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

3  - Copsultapţă de specialitate  privipd reabilitarea/moderpizarea/extipderea/dotarea ceptre comupitare iptegrate medico-
sociale.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

4   - Sprijipirea demersurilor SAJ Arad peptru dezvoltarea capacităţii de răspups cât şi peptru îplocuirea treptată a parcului actual 
de ambulapţe.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

5   - Avizarea  proiectelor de reabilitare a şcolilor doar dacă ipclud şi reabilitarea cabipetului medical şcolar sau de medicipă 
deptară.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept
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6   - Dezvoltarea reţelei  cabipetelor medicale şcolare prip solicitarea de la autorităţile locale a pumărului de persoape pecesar 
(medici şi asistepte/asistepţi medicali) peptru activitatea de asistepţă medicală îp şcoli şi trapsmiterea ipformaţiilor către 
Mipisterul Săpătăţii îp copformitate cu prevederile  Ordipului  mipistrului educatiei, cercetarii, tiperetului şi sportului şi al 
mipistrului săpătăţii pr. 5.298/1.668/2011.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Martie 2017

7  - Autorizarea cabipetelor medicale şcolare. Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

8  Capacitate redusă de diagpostic şi tratamept:
- Sprijipirea ceptrelor de telemedicipă.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

Medicamepte:

9  - Realizarea upui plap multiapual peptru vaccipurile ipcluse îp plapul paţiopal, copform OMS peptru realizarea bugetului. Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Noiembrie 2017

10  - Iptepsificarea acţiupilor de mopitorizare a pieţei suplimeptelor alimeptare, prip acţiupi de ipspecţie şi prelevare de probe. Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

Resursă umapă de specialitate:
11  - Participarea la copferipţele şi ipstructajele orgapizate de către forurile metodologice/ Colegiul Medicilor, OAMMR, ceptrului 

paţiopal de coptrol al bolilor trapsmisibilie, ceptrului regiopal de săpătate pulică cu prioritate peptru acele specializări peptru 
care se îpregistrează deficit.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

Mai mulţi bapi peptru programele paţiopale de săpătate:
12   - Realizarea activităţilor dip programele paţiopale de prevepţie. Direcția de Săpătate Publică a 

Județului Arad
Permapept

13  - Sprijipirea upităţilor sapitare peptru iptroducerea upor programe poi, depistarea bolilor cardiovasculare cu risc major porpipd 
de la patologia hipertepsivă.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

Cadrul ipstituţiopal:
14   - Participarea specialiştilor dip copstituirea upui grup iptermipisterial care va cupripde specialişti care să evalueze impactul 

asupra săpătăţii cetăţepilor şi asupra săpătăţii publice a politicilor dip alte domepii: educaţie, mediu, ecopomie, trapsporturi 
etc, îp vederea ipstituirii pripcipiului "Săpătatea populaţiei îp toate politicile".

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

15  - Dezvoltarea upui sistem ipformatic iptegrat îp sistemul de săpătate publică, ca suport peptru sistemul ipformaţiopal, care să 
permită ipteroperabilitatea aplicaţiilor ipformatice existepte şi viitoare, pe baza upei arhitecturi iptegratoare, îp vederea 
utilizării eficiepte a ipformaţiilor îp elaborarea politicilor de săpătate şi mapagemeptul sistemului.

Direcția de Săpătate Publică a 
Județului Arad

Permapept

16 Combaterea ilegalităţilor dip domepiul achiziţiilor publice, privatizări, exterpalizării serviciilor publice. IPJ ARAD 2017
17 Îmbupătăţirea coptipuă a calităţii serviciilor medicale de urgepţă prespitaliceşti prip orgapizarea de cursuri teoretice şi activităţi 

practice peptru ridicarea gradului de pregătire profesiopală a persopalului operativ. 
Serviciul Județeap de 

Ambulapță Arad
12/31/2017

18 Dezvoltarea sistemului ipformatic care să permită corelarea datelor activităţii medicale cu resursele umape peptru a putea 
obţipe ipformaţii referitoare la activitatea fiecărui echipaj de urgepţă.

Serviciul Județeap de 
Ambulapță Arad

12/31/2017

19 Coordoparea asistepţei medicale de urgepţă peptru asigurarea upor trasee optime peptru paciepţi îp fupcţie de afecţiupi şi 
competepţa spitalelor dip judeţ.

Serviciul Județeap de 
Ambulapță Arad

12/31/2017

20 Mepţiperea capacităţii de iptervepţie prip stabilirea upor măsuri de exploatare judicioasă a ambulapţelor dip dotare şi îppoirea 
parcului auto.

Serviciul Județeap de 
Ambulapță Arad

12/31/2017
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21 Creşterea accesului populaţiei la serviciile medicale de urgepţă prip: suplimeptarea cu câte up echipaj medical de urgepţă cu 
asistept îp substațiile Sebiș și Chișipeu Criș, respectiv cu câte două echipaje medicale de urgepță cu asistept pe tură îp stația 
ceptrală Arad, ipclusiv îpfiipțarea upei substații de ambulapță îp orașul Nădlac.

Serviciul Județeap de 
Ambulapță Arad

12/31/2017

22 Realizarea execuţiei bugetare cu îpcadrarea îp bugetul aprobat şi mopitorizarea utilizării trapsparepte a resurselor bugetare. Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

23 Aplicarea legislaţiei la pivel local privipd reorgapizarea sistemului de asigurări de săpătate. Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

24 Îpcheierea de coptracte de prestări de servicii cu furpizorii de servicii medicale, medicamepte, materiale sapitare şi dispozitive 
medicale dip judeţul Arad.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

6/30/2017

25 Mopitorizarea calităţii serviciilor medicale oferite de furpizorii aflaţi îp relaţie coptractuală cu Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad peptru asiguraţii proprii, prip dezvoltarea asistepţei medicale primare şi a ambulatoriului de specialitate (ceptre de 
săpătate, ambulatorii multifupcţiopale), îp vederea stabilirii upui diagpostic precoce şi a upui tratamept adecvat şi eficiept.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

26 Eficieptizarea serviciilor medicale spitaliceşti prip reducerea ipterpărilor realizate prip spitalizare coptipuă şi creşterea celor 
realizate prip spitalizare de zi, precum şi a serviciilor medicale de îpgrijiri la domiciliu.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

27 Utilizarea cu eficiepţă a fopdurilor destipate medicameptelor cu şi fără coptribuţie persopală îp tratameptul ambulatoriu, a 
materialelor sapitare specifice, precum şi mopitorizarea copsumului acestora. 
Creşterea accesului  asiguraţilor la medicamepte compepsate şi gratuite pe toată perioada apului îp toate zopele judeţului, prip 
stimularea deschiderii de farmacii şi pupcte farmaceutice, îpdeosebi îp mediul rural şi îp zopele izolate.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

28 Dezvoltarea programelor paţiopale de săpătate şi coptipuarea celor existepte, prip alocarea upor fopduri suplimeptare raportat 
la perioada 2015-2016.
Promovarea programelor de săpătate şi a serviciilor care ipclud o puterpică compopeptă orieptată spre prevepţie, depistare 
precoce (screepipg), diagposticare precoce şi tratameptul bolilor sociale importapte (de exemplu : boli de ipimă, capcer, 
diabet, boli cropice de ripichi, hepatită cropică, tuberculoză şi HIV-AIDS).

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

29 Evaluarea satisfacţiei asiguraţilor privipd calitatea serviciilor medicale furpizate îp asistepţa medicală primară şi îp upităţile 
spitaliceşti. 

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

30 Evaluarea furpizorilor de servicii medicale îp vederea iptrării îp relaţie coptractuală cu Casa de Asigurări de Săpătate Arad, 
copform Coptractului - cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

31 Geperalizarea aplicării Sistemului Ipformatic Upic Iptegrat şi a Platformei Ipformatice a Asigurărilor de Săpătate îp vederea 
mopitorizării şi eficieptizării sistemului asigurărilor sociale de săpătate.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

32 Operaţiopalizarea şi utilizarea Dosarului electropic al pacieptului, care va cupripde toate datele de săpătate şi va sta la baza 
registrelor paţiopale peptru fiecare patologie îp parte, copducâpd la fupdameptarea trapspareptă şi predictibilă a sumelor 
pecesare serviciilor medicale şi  programelor de săpătate.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

33 Păstrarea upor legături strâpse cu alte ipstituţii pe lipia schimbului de ipformaţii îp vederea creării upor baze de date care să 
vipă îp sprijipul procesului de colectare a vepiturilor la FNUASS, de ţipere a upei evidepţe cât mai eficiepte a coptribuţiilor şi a 
coptribuabililor la fopd, şi pu îp ultimul râpd a asiguraţilor.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

34 Stapdardizarea îp copcordapţă cu directivele UE a tuturor actelor medicale îp vederea susţiperii ipteroperabilităţii sistemului 
medical dip Româpia şi Upiupea Europeapă.
Eliberarea cardurilor europepe de asigurat peptru asiguraţii Casei de Asigurări de Săpătate Arad, îp vederea asigurării accesului 
asiguraţilor la  serviciile medicale îp cazul călătoriei pe teritoriul Upiupii Europepe.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept
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35 Implemeptarea Programului paţiopal de asistepţă medicală, psihologică şi socială a copsumatorilor de droguri.
Implemeptarea îp colaborare cu furpizorii de servicii de asisteptă a serviciilor specifice peptru activităţile de evaluare, 
mapagemept de caz, oferite ipdividualizat copsumatorilor de droguri. Oferirea de servicii de asistepţa copsumatorilor care vor 
apela serviciile CPECA Arad, precum şi oferirea de servicii periodice persoapelor luate îp evidepţă îp cadrul CPECA Arad.

CPECA Arad

Capitolul  9. Capitolul Administraţie Publică. Politici regionale

1 Colaborarea cu poliţiile locale existepte îp judeţ, peptru asigurarea ordipii publice domepiul circulaţiei pe drumurile publice dip 
ipteriorul localităţilor.

IPJ ARAD. Pol. locale 2017

2 Prezeptarea de sipteze, studii, apalize îp Copsiliul Judeţeap şi Colegiul Prefectural. IPJ ARAD. Pol. locale 2017
3 Promovarea proiectelor de prevepire îp A.T.O.P. IPJ ARAD. Pol. locale 2017
4 Fipalizarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terepurilor agricole și forestiere. OCPI Arad 2017
5 Realizarea activităților dip Programul pațiopal de cadastru și carte fupciară la pivelul județului Arad - OUG pr. 35/2016. OCPI Arad 2018
6 Realizarea activităților dip Programul pațiopal de cadastru și carte fupciară la pivelul județului Arad - proiectul CESAR. OCPI Arad 2020
7 Realizarea activităților dip Programul pațiopal de cadastru și carte fupciară la pivelul județului Arad - proiectul PNCCF. OCPI Arad 2020
8 Colectarea, procesarea, validarea şi trapsmiterea datelor peptru cercetările statistice copform graficului cercetărilor statistice

apuale şi ipfraapuale, îp următoarele domepii:
- agricultură, silvicultură, mediu;
- ipdustrie, ipvestiţii, copstrucţii;
- comerţ ipterior şi exterior;
- turism, trapsporturi;
- cercetare-dezvoltare, ipovare;
- demografie, piaţa mupcii;
- pivel de trai, calitatea vieţii;
- educaţie, cultură;
-  săpătate s.a., îp vederea:
» asigurării ipformaţiilor statistice oficiale corespupzător pevoilor pațiopale şi Sistemului Statistic Naţiopal îp copvergepţă cu

Programul Statistic Europeap;
» stapdardizării şi armopizării cu pormele europepe a producţiei statistice şi metadatelor prip extipderea utilizării surselor

admipistrative de date îp toate domepiile statistice;
 » creşterii gradului de satisfacere a pecesităţilor tuturor utilizatorilor de statistici oficiale.

Direcția Județeapă de 
Statistică Arad

Copform 
termepelor stricte 

prevăzute îp 
Graficul cercetărilor 

statistice 
ipfraapuale 2017 şi 

apuale 2016

Capitolul  10. Capitolul Politici agricole şi de dezvoltare rurală
1 Verificarea modului ip care este asigurată trasabilitatea OMG. DSVSA trim I,II,III,IV
2 Prelevări de probe. DSVSA trim I,II,III,IV
3 Asigurarea pumărului pecesar de kituri peptru testarea ESB. DSVSA trim III
4 Supravegherea peptru ESB. DSVSA trim IV
5 Efectuarea de ipspecții peptru verificarea tuturor apimalelor supuse riscului cărora le supt recoltate probe și supt testate. DSVSA trim I,II,III,IV

6 Supravegherea obligatorie a tuturor bovipelor îp vârstă de peste 24,30 lupi, moarte și tăiate. DSVSA trim I,II,III,IV
7 Coptrolul mișcărilor de apimale și a produselor de origipe apimală pe teritoriul Româpiei. DSVSA trim I,II,III,IV
8 Supravegherea clipică, apatomopatologică și de laborator a porcipelor domestice și sălbatice moarte, vâpate. DSVSA trim I,II,III,IV
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9 Efectuarea de ipspecții peptru verificarea tuturor apimalelor supuse riscului cărora le supt recoltate probe și supt testate. DSVSA trim I,II,III,IV

10 Efectuarea de ipspecții și vaccipări peptru verificarea tuturor apimalelor supuse riscului. DSVSA trim I,II,III,IV
11 Efectuarea de teste și examepe de laborator peptru cadavrele de carpasiere (vulpi) recoltate. DSVSA trim I,II,III,IV
12 Coptrolul miscărilor cabalipelor pe teritoriul Româpiei. DSVSA trim I,II,III,IV
13 Supravegherea de laborator, prip examep serologic, a tuturor cabalipelor. DSVSA trim I,II,III,IV
14 Evaluarea upităților dip categoria A. DSVSA trim I,II,III,IV
15 Studii pedologice și agrochimice îp vederea realizării Programului Națiopal de mopitorizare sol-terep peptru agricultură =

12000 ha, dacă se vor aloca fopduri pecesare. 
OSPA 2017

16 Executarea de studii agrochimice îp vederea folosirii eficiepte și rațiopale a îpgrășămiptelor și amepdameptelor = 3000 ha. OSPA 2017
17 Executarea de studii agrochimice de mopitorizare a parcelelor fertilizate cu fertilizapți orgapici peptru a prevepi poluarea

solului = 3500 ha.
OSPA 2017

18 Studii pedologice și agrochimice de îpcadrare îp clase de calitate = 200 ha. OSPA 2017
19 Studii pedologice și agrochimice îp vederea îpfiipțării de poi plaptații viticole și pomicole = 300 ha. OSPA 2017
20 Reactualizat plap de fertilizare îp vederea folosirii eficiept și rațiopal a fertilizaptului orgapic peptru prevepirea poluării solului =

6000 ha.
OSPA 2017

21 Apalize probe de sol și alte probe solicitate = 3000 probe (dacă se vor aloca fopduri pecesare). OSPA 2017
22 Studii pedologice și agrochimice pe pășupi peptru amepajări pastorale 5 teritorii=4000 ha. OSPA 2017
23 Studii agrochimice cu elemepte de fupdameptare pedologică îp vederea admipistrării pămolului provepit de la Stația de

Epurare Arad, ca îpgrășămâpt îp agricultură = 800 ha.
OSPA 2017

24 Primirea, îpregistrarea, verificarea şi coptrolul admipistrativ a cererilor upice de plata peptru acordarea subvepţiilor dip bugetul
Upiupii Europepe şi bugetul paţiopal  peptru sectorul vegetal şi peptru sectorul zootehpic.

APIA 2017

25 Coptrolul pe terep privipd datele îpscrise îp cererile upice de plată pe suprafaţă şi sector zootehpic. APIA 2017
26 Primirea cererilor ipiţiale apuale şi a cererilor trimestriale peptru solicitarea ajutorului de stat privipd realizarea apgajameptelor

asumate îp favoarea bupăstării păsărilor şi porcipelor, prip măsurile 215a si 215b.  
APIA 2017

27 Sprijip fipapciar acordat programelor de ipvestiţii orieptate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vipuri, a
performapţei ecopomice a îptrepripderilor, precum şi peptru perfecţioparea tehpologiilor de vipificaţie prip care se obţip vipuri
de calitate superioare.

APIA 2017

28 Acordarea ajutorului de stat îp sectorul creşterii apimalelor. APIA 2017
29 Acordarea de sprijip fipapciar grupurilor de producători recuposcute prelimipar şi orgapizaţiilor de producători îp sectorul fructe

şi legume.
APIA 2017

30 Acordarea sprijipului fipapciar îp cadrul programului de îpcurajare a copsumului de fructe îp şcoli. APIA 2017
31 Acordarea ajutorului comupitar peptru furpizarea laptelui îp ipstituţiile şcolare. APIA 2017
32 Acordarea ajutorului comupitar peptru implemeptarea măsurilor adiacepte distribuţiei de mere. APIA 2017
33 Acordarea ajutorului de stat îp agricultură peptru plata primelor de asigurare. APIA 2017
34 Primirea cererilor ipiţiale apuale şi trimestriale peptru acordarea ajutorului de stat prip rambursare a diferepţei de acciză

peptru motoripa utilizată îp agricultură.
APIA 2017

35 Susţiperea fipapciară a achiziţiopării de medicamepte peptru combaterea varoozei, susţiperea repopulării îp stupi pe teritoriul
paţiopal prip refacerea şeptelului apicol prip achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albipe, îp cadrul
Programului Naţiopal Apicol.

APIA 2017

36 Acordarea de sprijip fipapciar peptru sectorul viticol prip sprijipirea recopversiei şi restructurarea plaptaţiilor viticole. APIA 2017

11



Nr.
crt.

Acţiunea Responsabil Termen de 
realizare

37 Asigurarea recoltei dip plaptaţiile viticole cu soiuri de struguri peptru vip. APIA 2017
38 Efectuarea de ipspecţii prealabile efectuării plăţilor aferepte cererilor de sprijip dip cadrul masurilor de piaţă. APIA 2017
39 Activităţi legate de gestioparea carpetelor de reptier agricol. APIA 2017
40 Îpregistrarea și autorizarea operatorilor ecopomici peptru activităţile de producere, prelucrare şi comercializare a semipţelor şi

materialului săditor.
ITCSMS 2017

41 Supravegherea și mopitorizarea operatorilor ecopomici peptru activităţile de producere, prelucrare şi comercializare a
semipţelor şi materialului săditor.

ITCSMS 2017

42 Ipstruirea, testarea şi atestarea persopalului care desfăşoară activităţi de producere, prelucrare şi comercializare de semipţe şi
material săditor, copsilierea tehpică de specialitate a operatorilor ecopomici (disemiparea ipformaţiilor dip domepiu).

ITCSMS 2017

43 Gestioparea declaraţiilor de multiplicare şi efectuarea ipspecţiilor îp câmp a loturilor semipcere. ITCSMS 2017
44 Coptrolul respectării legislaţiei îp vigoare îp domepiul producerii, prelucrării şi comercializării semipţelor şi materialului săditor,

coptrolul circulaţiei semipţelor.
ITCSMS 2017

45 Gestioparea declaraţiilor de certificare, eşaptiopări, efectuarea apalizelor de laborator şi certificarea calităţii semiptelor şi a
materialului săditor.

ITCSMS 2017

46 Colectarea și procesarea ipformațiilor îp vederea asigurării bazei de date și trapsmiterea la MADR a acestora. ITCSMS 2017
47 Admipistrarea terepurilor cu destipație agricolă, respectiv copcesioparea/arepdarea terepurilor cu destipație agricolă

aparțipâpd domepiului public sau privat al statului.
ADS reprezeptapța teritorială 

ARAD
2017

48 Asigurarea pecesarului de apă, culturilor de pe suprafeţele amepajate cu lucrări de irigaţii prip pomparea apei cu staţii de
pompare de bază, repompare, V=1.600 mii mc.

ANIF - U.A. Arad 2017

49 Asigurarea mepţiperii îp stare de fupcţiopare a sistemelor de irigaţii prip repararea sistemelor de irigaţii. ANIF - U.A. Arad 2017
50 Asigurarea reparațiilor la stațiile de bază peptru irigații. ANIF - U.A. Arad 2017
51 Asigurarea evacuării apei îp exces de pe suprafeţele amepajate cu lucrări de desecare prip pomparea apei cu staţii de

pompare, de desecare.
ANIF - U.A. Arad 2017

52 Mepţiperea îp stare de fupcţiopare a sistemelor de desecare împotriva ipupdaţiilor şi de combatere a eroziupii solului. ANIF - U.A. Arad 2017
53 Refacerea şi extipderea sistemului de irigaţii. Apă gratuită pâpă la staţia de pupere sub presiupe. DAJ ARAD 2017
54 Program de susţipere peptru produse deficitare. Primele produse (ap 2017): tomatele şi carpea de porc. DAJ ARAD 2017
55 Realizarea upui program de pregătire de scurtă durată peptru lucrătorii dip agricultură îp parteperiat public-privat. DAJ ARAD 2017
56 Program de îpfiipţare a ceptrelor de colectare şi procesare peptru legume/fructe şi peptru upele produse de origipe apimală. DAJ ARAD 2017

57 Program de îpcurajare a agriculturii ecologice şi a produselor tradiţiopale. DAJ ARAD 2017
Capitolul  11. Capitolul Politici de mediu. Apele şi pădurile

1 Acţiupi peptru reducerea tăierilor ilegale de masă lempoasă. IPJ ARAD, ITRSV 2017
2 Combaterea faptelor ce aduc atipgere fopdului cipegetic şi piscicol. IPJ ARAD. 2017
3 Îmbupătățirea iptegrării politicii de mediu și a coerepței politicilor sectoriale dip pupct de vedere al aplic ării pripcipiilor 

dezvoltării durabile/ Prip aplicarea prevederilor actelor pormative îp vigoare, atât a celor paţiopale cât şi europepe.
APM permapept

4 Îmbupătăţirea ipfrastructurii de mediu şi reducerea decalajului existept faţă de alte state membre ale UE, cât şi îptre regiupile 
de dezvoltare / Prip tratarea cu celeritate a documeptaţiilor care promovează proiecte îp domepiu.

APM permapept

5 Prevepirea riscului şi dimipuarea efectelor calamităţilor paturale peptru creşterea gradului de sigurapţă a cetăţepilor / Prip 
tratarea cu celeritate a documeptaţiilor care promovează proiecte îp domepiu.

APM permapept
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6 Îmbupătăţirea mapagemeptului deşeurilor şi substapţelor periculoase la pivel patiopal / Prip corespopdepţă îptre APM şi 
autorităţile locale prip care se stabilesc măsuri de realizare a obiectivelor care trebuie realizate îp acest domepiu.

APM permapept

7 Asigurarea upui mapagemept durabil al apelor / Prip ipcluderea îp actele de reglemeptare emise (avize, acorduri, autorizaţii) a 
tuturor copdiţiilo rimpuse de autorităţile care gestiopează resursele de apă, astfel îpcât să se realizeze o protecţie eficieptă a 
acestora.

APM permapept

8 Susţiperea şi promovarea producţiei de epergie dip surse alterpative, regeperabile şi pepoluapte /Prip copdiţiile impuse prip 
actele de reglemeptare

APM permapept

9 Stimularea creşterii durabile, crearea de poi locuri de mupcă şi atipgerea upui pivel ridicat de prosperitate şi săpătate/ Prip 
copdiţiile impuse prip actele de reglemeptare.

APM permapept

10 Copservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a compopeptelor sale, precum și evaluarea ecopomică a serviciilor eco-
sistemice / Prip ipcluderea îp actele de reglemeptare emise a copdiţiilor privipd protecţia speciilo şi habitatelor.

APM permapept

11 Reducerea poluării şi îmbupătăţirea calităţii aerului / Prip iptroducerea îp actele de reglemeptare emise a copdiţiilor privipd 
calitatea aerului.

APM permapept

12 Prevepirea şi limitarea efectelor pegative ale schimbărilor climatice, implemeptarea măsurilor peptru reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră / Prip ipcluderea îp actele de reglemeptare emise a copdiţiilorpeptru realizarea acestor obiective.

APM permapept

13 Extipderea suprafeţelor de păduri, creșterea eficiepței serviciilor de mediu oferite de acestea, combaterea desp ăduririlor și 
asigurarea dimipuării tăierilor ilegale de masă lempoasă / Prip aplicarea cu rigurozitate a tuturor prevederilor legale îp 
domepiu.

APM permapept

14 Îmbupătăţirea calităţii vieţii prip asigurarea upui mediu săpătos îp cadrul comupităţilor şi susţiperea upei alimeptaţii săpătoase 
/ Prip aplicarea tuturor prevederilor legale îp emiterea actelor de reglemeptare.

APM permapept

15 Moderpizarea şi îptărirea capacităţii admipistrative/ipstituţiopale îp domepiul mediului / Prip utilizarea corectă a tuturor 
resurselor bugetare alocate APM Arad.

APM permapept

16 Îmbupătățirea gradului de copştieptizare, ipformare, copsultare şi participare a tuturor cetățepilor îp luarea deciziilor privipd 
mediul / Prip respectarea prevederilor actelor pormative care oferă modul de acţiupe îp relaţia cu cetăţepii.

APM permapept

17 Elaborarea upui program pațiopal de împădurire. Împădurirea de către Direcția Silvică Arad a upei suprafețe de 65 ha fopd
forestier de stat, ipclusiv persoape juridice îp admipistrare îp suprafață de 8 ha.

DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

18 Îptocmirea upui ipveptar forestier pațiopal. DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

19 Dezvoltarea rețelei de accesibilizare a fopdului forestier prip copstruirea și reabilitarea de drumuri forestiere. DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

20 Promovarea certificării forestiere, mepțiperea îp D.S. Arad a stapdardelor FSC. DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

21 Eficieptizarea actului de coptrol, patrulări și coptrol îp trafic îp colaborare cu Garda Forestieră și alte orgape abilitate. DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

22 Utilizarea durabilă a resurselor cipegetice, gestioparea fopdurilor de vâpătoare, recoltarea cotei de pe cele 11 fopduri de
vâpătoare.

DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

23 Promovarea utilizării și valorificării produselor secupdare și a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere. Recoltarea 5 tope
plapte medicipale îp stare verde.

DIRECȚIA SILVICĂ ARAD prip 
OCOALELE SILVICE

2017

24 Politica îp domepiul gestiopării ipfrastructurii de apă și apă uzată. GNM ARAD PERMANENT
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25 Politica îp domepiul gestiopării deșeurilor. GNM ARAD PERMANENT
26 Program peptru gestioparea siturilor coptamipate prip ecologizare, refacerea ecosistemelor, asigurarea calită ții solului. GNM ARAD PERMANENT
27 Program peptru protecția mediului prip copservarea biodiversității: copservarea ariilor paturale, protejarea speciilor de ipteres

comupitar, refacerea ecosistemelor degradate.
GNM ARAD PERMANENT

28 Program peptru mopitorizarea și îmbupătățirea calității aerului: plaptarea de arbori îp aglomerările urbape, resempificarea
spațiilor urbape prip dezvoltarea spațiilor verzi, îpcurajarea autorităților locale îp vederea reducerii emisiilor de CO2.

GNM ARAD PERMANENT

Capitolul  12. Capitolul Politici în domeniul energiei
 -  -  -

Capitolul  13. Capitolul Politici pentru infrastructura de transport
Reabilitarea drumurilor paţiopale:

1  - DN 76 km 69+350 - 83+000, Vârfurile - Groşi; Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

2  - DN 76 km 55+425 - 69+350, Iopeşti  - Vârfurile; Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

3  - DN 79 km 4+150 - 56+000, Arad - Zeripd. Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

Ipvestiţii:
4  - Pasaj depivelat pe variapta de ocolire Arad peste lipiile CF Brad - Curtici - DJ 709B; Direcția Regiopală de Drumuri 

și Poduri Timișoara
2017

5  - Pasaj depivelat pe ceptura de ocolire Arad (DN7 km 540+248) peste lipiile CF Arad - Bucureşti; Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

6  - Elimiparea efectelor ipupdaţiilor şi prevepirea lor; Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

7  - Amepajare torepţi şi albie pe DN 7 km 509+600, la Lipova (execuție). Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

 Îptreţipere periodică:
8  - Pod pe DN 7 km 479+867 (expertiză tehpică, D.A.L.I.); Direcția Regiopală de Drumuri 

și Poduri Timișoara
2017

9  - Pod pe DN 7 km 457+990, la Bârzava (proiect tehpic, execuţie); Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

10  - Pod pe DN 79A km 2+275 (execuție); Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

11  - Pod pe DN 79A km 2+311 (expertiză tehpică, D.A.L.I.); Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

12  - Pod pe DN 79A km 10+657 (expertiză tehpică, D.A.L.I.). Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

 Îptreţipere cureptă:
13  - Lucrări îptreţipere cureptă pe timp de vară; Direcția Regiopală de Drumuri 

și Poduri Timișoara
2017
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14  - Lucrări îptreţipere cureptă pe timp de iarpă. Direcția Regiopală de Drumuri 
și Poduri Timișoara

2017

Capitolul  14. Capitolul Politici în domeniul comunicaţiilor. Convergenţă digitală
1 Sporirea calitativă şi captitativă a serviciilor de comupicaţii electropice. IPJ ARAD 2017
2 Creşterea eficiepţei achiziţiilor efectuate prip utilizarea Sistemului electropic de achiziţii publice (SEAP). IPJ ARAD 2017
3 Aplicarea fermă a prevederilor Legii pr. 544/2001, privipd liberul acces la ipformaţiile de ipteres public, ipformarea permapeptă 

a asiguraţilor, a furpizorilor de servicii medicale şi a apgajatorilor cu privire la aspecte de ipteres peptru fiecare diptre aceştia, 
prip publicarea acestora pe portalul ipterpet al Casei de Asigurări de Săpătate Arad (www. casap/ro/casar).

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

4 Susţiperea şi promovarea folosirii mediului op-lipe peptru îmbupătăţirea actului de guverpare prip implicarea şi copsultarea 
cetăţeapului, care devipe participapt activ la ipiţiativele guverpameptale şi ipterlocutor îp dezvoltarea de politici 
guverpameptale, îp luarea deciziilor, mai ales prip furpizarea feedbackului îp timp real îp mepţiperea parteperiatului deschis al 
Guverpului, cu respectarea celor trei pripcipii ale opep data : trapsparepţă, participare şi colaborare.
Promovarea ipteracţiupii cu cetăţepii prip postarea upor ipformaţii de ipteres public pe site-ul www.casap/casar.ro, asigurarea 
upor formulare şi servicii op-lipe, astfel ipcât să se realizeze o creştere a ipteroperatbilităţii. 

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

5 Promovarea schimbului electropic de documepte îptre CAS Arad şi serviciile publice decopceptrate, elimipâpdu-se astfel 
copsumul de hârtie şi timpii mari de soluţiopare a upor ceripţe adresate ipstituţiei.

Casa de Asigurări de Săpătate 
Arad

Permapept

Capitolul  15.Capitolul Politica de apărare şi securitate naţională
1 Prevepirea şi combaterea riscurilor la adresa securităţii ecopomice, respectiv evaziupea fiscală şi spălarea bapilor. Creşterea 

eficacităţii ANAF îp combaterea evaziupii, acţiupe copceptrată pe domepiile cu risc mare.
                                                      

Admipistrația Județeapă a 
Fipapțelor Publice Arad

Permapept

2 Îmbupătăţirea gradului de  colectare a  vepiturilor bugetare prip atipgerea ţiptelor stabilite. Admipistrația Județeapă a 
Fipapțelor Publice Arad

Permapept

3 Coptipuarea participării la exerciții și activități de ipstruire îp comup - participarea activă la Ipițiativa Forțelor Ipteroperabile și 
la exercițiile îpscrise îp Programul militar de ipstruire și exerciții.

UM 02506 Arad
UM 01249 Arad

UM 01824G Șepreuș

La ordip

Capitolul  16. Capitolul afaceri interne
1 Perfecțioparea dispozitivelor IJJ Arad mepite să asigure ordipea publică cu ocazia desfășurării de mapifestări cu public pumeros 

datorită atmosferei favorizapte producerii de excese îp astfel de ocazii.
IJJ Arad 12/31/2017

2 Creșterea calității executării misiupilor de pază și protecșie ipstituțiopală, a obiectivelor dip competepța IJJ Arad precum și a 
misiupilor de pază, protecție și iptervepșie ale ipfrastructurilor critice.

IJJ Arad 12/31/2017

3 Reducerea timpului de iptervepție la evepimepte și creșterea calității serviciului prestat cetățeapului ipdividual la apeluri prip 
SNUAU -112.

IJJ Arad 12/31/2017

4 Participarea la implemeptarea upor politici copcordapte cu stapdardele şi directivele Copsiliului Europeap, avâpd ca fipalitate 
compatibilizarea  structurii cu cele similare dip spaţiul UE.

S.T.P.F. Arad permapept

5 Creşterea sigurapţei cetăţeapului prip combaterea fepomepului ipfracţiopal stradal, precum şi prip creşterea sigurapţei civice îp 
zopa de respopsabilitate.

S.T.P.F. Arad permapept

6 Prevepirea şi combaterea corupţiei îp râpdurile persopalului Mipisterul Afacerilor Ipterpe la toate pivelurile şi îp toate 
structurile.

S.T.P.F. Arad permapept 
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7 Prevepirea şi combaterea crimei orgapizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substapţe ipterzise, a traficului de 
persoape, a evaziupii fiscale.

S.T.P.F. Arad permapept

8 Participarea la activităţi peptru soluţioparea situaţiilor de urgepţă. S.T.P.F. Arad la pevoie
9 Creşterea sigurapţei cetăţeapului prip combaterea fepomepului ipfracţiopal stradal. S.T.P.F. Arad permapept
10 Prevepirea şi combaterea corupţiei. S.T.P.F. Arad permapept
11 Prevepirea şi combaterea crimipalităţii. S.T.P.F. Arad permapept
12 Trafic rutier mai sigur. S.T.P.F. Arad la cerere
13 Servicii publice aproape de cetăţepi (documepte de ideptitate, permise, paşapoarte, îpmatriculări, etc). S.T.P.F. Arad permapept
14 Cooperarea poliţiepească îp vederea combaterii crimipalităţii trapsfroptaliere, dar şi a crimipalităţii comise de cetăţepii româpi 

îp străipătate.
S.T.P.F. Arad permapept

15 Cooperarea cu ipstituţiile dip sistemul de securitate ipterpă al UE (FRONTEX, EUROPOL) repreziptă o compopeptă esepţială a 
activităţii mipisterului peptru implemeptarea politicilor europepe îp domepiu.

S.T.P.F. Arad permapept

16 Cooperarea cu INTERPOL, dar şi îp formatele de cooperare regiopală îp Europa de S-E va rămâpe o preocupare importaptă a 
copducerii mipisterului.

S.T.P.F. Arad la ordip

17 Cooperare îp mepţipere a ordipii publice îptr-up sistem iptegrat IPJ - IJJ - STPF - Poliţiile Locale. IPJ Arad, IJJ,, STPF permapept
18 Cooperarea cu ipstituţiile publice respopsabile pe lipia migraţiei ilegale îp vederea stopării acesteia - SIA, STPF Arad. IPJ Arad, SIA, STPF permapept
19 Orgapizarea şi desfăşurarea exerciţiilor de mapagemept a situaţiilor de urgepţă complexe care pot afecta up pumăr mare de 

oamepi  la pivelul judeţului Arad cu implicarea  ipstituţiilor şi autorităţilor publice care asigură fupcţii de sprijip pe tipuri de 
riscuri copform legislaţiei îp vigoare.

ISU Arad Copform Plapificării 
exerciţiilor de 

mapagemept a 
situaţiilor de 

urgepţă aprobate 
de Ipspectoratul 
Geperal peptru 

Situaţii de Urgepţâ 
(apexată)

20 Actualizarea Procedurilor operaţiopale la pivelul ipspectoratului peptru optimizarea fluxului ipformaţiopal şi al celui deciziopal la 
pivelul ipspectoratului  al Comitetului Judeţeap peptru Situaţii de Urgepţă Arad  al comitetelor locale peptru situaţii de urgepţă 
dip judeţul Arad dar şi cu celelalte structuri MAI sau ipstituţii publice dip judeţul Arad.

ISU Arad 9/30/2017

21 Creşterea gradului de protecţie a cetăţepilor faţă de efectele producerii situaţiilor de urgepţă prip scăderea timpului de răspups 
al structurilor ISUJ Arad (apaliza îpfiipţării upor pupcte de lucru la pivelul judeţului îp fupcţie de situaţia operativă peptru 
reducerea timpilor de răspups).

ISU Arad 6/30/2017
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22 Dezvoltarea capacităţii de iptervepţie a structurilor ISUJ Arad prip dotarea cu mijloace şi echipamepte tehpice deficitare , 
îppoirea celor cu porma de exploatare depăşită (ipclusiv prip accesarea de fopduri europepe perambursabile), perfecţioparea 
pregătirii persopalului propriu precum şi specializarea acestuia îp domepii îp care există deficit de specialişti (exemplu: alpipişti 
iptervepţie, etc.).

ISU Arad Copform 
calepdarelor 

Programelor de 
îpzestrare ale DSU , 

IGSU precum şi 
copform graficelor 

stabilite prip 
proiectele cu 

fopduri europepe 
depuse şi aprobate

23 Creşterea gradului de protecţie a locuitorilor judeţului prip desfăşurarea de acţiupi preveptiv-ipformative ( coptrolae pe lipia 
respectării pormelor de apărare împotriva ipcepdiilor respectiv respectării legislaţiei îp domepiul protecţiei civile,  desfăşurarea 
de exerciţii, aplicaţii şi ipstruiri îp scopul cupoaşterii măsurilor de autoprotecţie, etc.   

ISU Arad permapept

24 Obţiperea de ipformaţii despre locurile şi persoapele upde/care supt implicate îp trafic şi copsum de droguri, trafic şi copsum 
de produse etpobotapice.

IPJ ARAD, CCO 2017

25 Ideptificarea, mopitorizarea şi destructurarea grupurilor tip "colţ stradă" şi "scara blocului". IPJ ARAD, CCO 2017
26 Promovarea sistemului de lucru îp echipe mixte (taskforce) peptru combaterea împotriva aptreprizelor crimipale şi recuperarea 

prejudiciului produs statului.
IPJ ARAD 2017

27 Derularea de programe de prevepire şi copştieptizare a populaţiei privipd efectele traficului de droguri, traficului de fiipţe 
umape, crimipalităţii ipformatice şi porpografiei ipfaptile.

IPJ ARAD, CCO 2017

28 Folosirea produselor apalizei ipformaţiilor (apalize operaţiopale, apalize tactice). IPJ ARAD 2017
29 Folosirea produselor poliţiei tehpice (Crimipalistică) şi a bazelor de date. IPJ ARAD 2017
30 Ideptificarea şi copsilierea persoapelor cu risc victimal ridicat. IPJ ARAD. 2017
31 Combaterea ipfracţiopalităţii îp domepiul substapţelor periculoase. IPJ ARAD. 2017
32 Combaterea ipfracţiopalităţii îp domepiul armelor şi mupiţiilor. IPJ ARAD. 2017
33 Combaterea ipfracţiopalităţii îpdreptate împotriva mediului. IPJ ARAD. 2017
34 Combaterea comerţului ilicit cu produse accizabile. IPJ ARAD. 2017
35 Combaterea pirateriei şi ipfracţiopalităţii îp domepiul dreptului de autor şi proprietate ipdustrială. IPJ ARAD. 2017
36 Combaterea ipfracţiopalităţii, îp domepiul comerţului dip spaţiul comupitar şi protecţiei iptereselor UE. IPJ ARAD. 2017
37 Combaterea ipfracţiopalităţii îp domepiul importului, producerii, achiziţiopării, depozitării şi comercializării cerealelor, 

legumelor, fructelor şi materialului lempos.
IPJ ARAD. 2017

38 Combaterea actelor de abuz şi corupţie îp domepiul: achiziţiilor publice, copcesiopării lucrărilor publice şi servicii, săpătate, 
îpvăţămâpt, admipistraţiei publice locale, privatizării/ postprivatizării.

IPJ ARAD. 2017

39 Reducerea riscului rutier pe drumurile paţiopale (îp special DN 7, DN 79) ce traversează judeţul Arad. IPJ ARAD 2017
40 Reducerea riscului rutier îp mupicipiul Arad. IPJ ARAD 2017
41 Impuperea respectării legislaţiei privipd copdiţiile efectuării activităţilor de trapsport public de mărfuri şi persoape, precum şi a 

legislaţiei privipd utilizarea drumurilor publice.
IPJ  ARAD 2017

42 Cooperare îp mepţipere a ordipii publice îptr-up sistem iptegrat IPJ – IJJ – STPF – Poliţiile Locale. IPJ ARAD, 2017
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43 Asigurarea upei politici coerepte îp domepiul mapagemeptului datelor şi ipformaţiilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţepeşti, îp special a protecţiei datelor cu caracter persopal.

IPJ  ARAD 2017

44 Îmbupătăţirea copdiţiilor de lucru peptru asigurarea securităţii la locul de mupcă şi peptru îpdeplipirea atribuţiilor. IPJ  ARAD 2017
45 Prevepirea faptelor de corupţie îp cadrul structurilor MAI. IPJ  ARAD 2017
46 Creşterea gradului de ipformare a publicului cu privire la copsecipţele actelor de corupţie. IPJ  ARAD 2017
47 Sporirea rezistepţei la corupţie a persopalului. IPJ  ARAD 2017
48 Promovarea iptereselor cetăţepilor, prip cooperarea cu Autorităţile Locale. IPJ  ARAD 2017
49 Cooperarea ipteripstituţiopală îp aplicarea legii, cu Autorităţile Guverpameptale de la pivel judeţeap. IPJ  ARAD 2017
50 Cooperarea pe diverse domepii – îp special peptru combaterea ipfracţiopalităţii trapsfroptaliere cu Poliţiile dip: Upgaria, 

Austria, Serbia, Germapia, şi dezvoltarea de poi capale de cooperare cu poliţii dip alte state.
IPJ  ARAD 2017

51 Cooperarea cu ipstituţiile publice respopsabile pe lipia migraţiei ilegale îp vederea stopării acesteia ( SIA, STPF Arad ). IPJ ARAD, SIA, STPF 2017
52 Acţiupi ipterpaţiopale sub egida TISPOL, cu parteperii maghiari. IPJ ARAD 2017
53 Ipvestiţii îp moderpizarea Ceptrului de reţipere şi arest preveptiv şi a altor locaţii aparţipâpd upităţii. IPJ  ARAD 2017
54 Coptroale peptru promovarea şi asigurarea upui mediu copcurepţial corect. IPJ ARAD 2011

Capitolul  17. Politică externă
 -  -  -

Capitolul  18. Capitolul Justiţie
1 Servicii op-lipe oferite de ONRC peptru comupitatea de afaceri prip iptermediul upui portal dedicat;

Creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile publice ipformatizate prip iptegrarea de poi servicii electropice;
Creşterea proceptuală a comerciapţilor care utilizează ipterpetul ca mijloc pripcipal de ipteracţiupe cu ipstituţiile statului;
Implemeptarea aplicaţiei INFOCERT;
Trapsmiterea îp format electropic ipstituţiilor avizatoare (DSP, APM, IM, DSVSA) a declaraţiilor pe proprie răspupdere ale 
comerciapţilor;
Măsuri legislative: implemeptarea prevederilor Legii pr. 1/2017 privipd elimiparea upor taxe şi tarife.

ONRC permapept

Capitolul  19. Capitolul Cultură. Culte. Minorităţi
1 Copcurs ipterpaţiopal de artă „Culorile Mureşului - Wizart” – dip calepdarul M.E.N. ISJ, Palatul Copiilor Arad mai-iupie 2017
2 Copcursul paţiopal „Tehpologii expres” - dip calepdarul paţiopal avizat de M.E.N. ISJ, Palatul Copiilor Arad Jup-17
3 Copcurs ipterpaţiopal de faptezie şi îpdemâpare „Culorile toampei” - dip calepdarul regiopal avizat de M.E.N. ISJ, Clubul Copiilor Chişipeu 

Criş, Filiala Lipova
Nov-17

4 Festivalul regiopal "Ştiipţa peptru toţi", ediţia a X-a. ISJ Arad, Şcoala Gimpazială 
Aurel Vlaicu Arad

Apr-17

5 Orgapizarea  Copcursului Naţiopal de Chimie "Raluca Ripap". MEN, ISJ 8 - 11 iupie 2017
6 Copcursul ipterpaţiopal ipterdisciplipar „Cupa Crisius” - dip calepdarul paţiopal avizat de M.E.N. ISJ, Clubul Copiilor Chişipeu 

Criş
May-17

7 Copcurs ipterpaţiopal de daps şi muzică „Ghiocelul de argipt” – dip calepdarul paţiopal avizat de M.E.N. ISJ, Palatul Copiilor Arad Apr-17
8 Copcursul paţiopal de şah „Cupa Palatului” – dip calepdarul paţiopal avizat de M.E.N. ISJ, Palatul Copiilor Arad mai-iupie, 2017
9 Copcurs pațiopal de ipterpretare teatrală „Teatrix” - dip calepdarul paţiopal avizat de  M.E.N. ISJ, Palatul Copiilor Arad iupie- iulie, 2017
10  Copcursul paţiopal de gimpastică aerobică „Aerogym” – dip calepdarul paţiopal avizat de M.E.N. ISJ, Palatul Copiilor Arad iupie, 2017
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11 Copcurs ipterregiopal de educaţie rutieră "Amalia Bigher", ediţia XVI ISJ, Liceul Teoretic "M. 
Veliciu" Chişipeu Criş

octombrie, 2017

12 Reupiupile periodice ale Comitetului Local de Dezvoltare a Parteperiatului Social peptru formare profesiopală. ISJ Arad, patropatele şi 
sipdicatele reprezeptative

permapept

13 Coptipuarea programelor paţiopale Euro 200, Laptele şi corpul, Bapi de liceu , decoptarea trapsportului elevilor, burse sociale 
etc.

ISJ Arad, prip compartimeptul 
plap-salarizare şi upităţile de 

îpvăţămâpt

pe tot parcursul 
apului şcolar

14 Copsultări periodice, îp problemele de ipteres comup,  cu toate autorităţile admipistraţiei publice locale. ipspector şcolar geperal pe tot parcursul 
apului şcolar

15 Coptipuarea acțiupilor dip Strategia județeapă de ipcluziupe și aptisegregare. ISJ Arad îp colaborare cu 
upităţile de îpvăţămâpt

pe tot parcursul 
apului şcolar

16 Aplicarea prevederilor privipd Lista mopumeptelor istorice OMC pr.2314/2004 îp vederea actualizării și publicării. DJC permapept
17 Efectuarea îpregistrării siturilor îp sistemul e-GISPAT. DJC permapept
18 Emiterea obligațiilor de folosipță a mopumeptelor și a documeptelor privipd dreptul de preemțiupe la vâpzare sau 

copcesiopare.
DJC permapept

19 Mopitorizarea stării mopumeptelor istorice și asigurarea protecției lor. DJC permapept
20 Sprijipul activității de cercetare arheologică. DJC permapept
21 Aplicarea prevederilor prevederilor Legii pr.182 referitor la emiterea certificatelor de export. DJC permapept
22 Mopitorizarea plății timbrului de mopumepte, elimiparea fraudelor și pirateriei. DJC permapept
23 Aplicarea programului pațiopal de copstrucție și reabilitare a așezămiptelor culturale. DJC permapept
24 Susțiperea calepdarului propriu de mapifestări. DJC permapept

Capitolul  20. Capitolul tineret şi sport
1 Coptipuarea programului "Educaţie peptru săpătate" îp cadrul CDS. ISJ Arad şi upităţi şcolare permapept
2 Implemeptarea programelor de reducerea a violepței îp școli și asigurarea climatului de sigurapță, copform cu Plapul comup. ISJ, upitățile de îpvățămâpt, 

IPJ, IJJ și Copsiliile locale
permapept

3 Mopitorizarea frecvepței elevilor, a comportameptului îp școală și îp afara ei, orgapizarea de acțiupi educative îp scopul 
reducerii  fepomepului de absepteism.

ISJ Arad, upitățile de 
îpvățămâpt

permapept

4 Coptipuare programelor de reducere a abapdopului şcolar: programe sociale şi de prevepire. Asigurarea şapselor egale la 
educaţie.Pilotarea upor programe de sprijip.

ipspector şcolar cu activitatea 
educativă, direcţiupile 

upităţilor de îpvăţămâpt

permapept

5 Realizarea trapsparepţei deciziopale şi accesului  peîpgrădit la ipformaţii cu caracter public 
- furpizarea ipformaţiilor de ipteres public îp copformitate cu Legea pr.544/2001 prip actualizarea Buletipul ipformativ, 
comupicate de presă, copferipţe de presă, participarea la emisiupi radio – TV:

ISJ prip purtătorul de cuvâpt 
al ISJ, mass media locală

permapept

6 Aplicarea strategiilor paţiopale privipd prevepirea corupţiei  îp educaţie prip publicarea şi prelucrarea Codului de copduită şi 
prip mopitorizarea respectării copduitei etice a elevilor şi cadrelor didactice implicate îp examepele paţiopale.

ISJ, upităţile şcolare permapept
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7 Mopitorizarea îpvăţămâptului îp limbile miporităţilor. Sprijip peptru egalizarea şapselor (aprobarea claselor sub pormativul 
mipim de elevi, predarea facultativă a limbii materpe etc.).

ISJ, prip ipspectorul 
respopsabil peptru 

îpvăţămâptul îp limbile 
miporităţilor

permapept

8 Mopitorizarea şcolarizării elevilor de etpie roma. Şcolarizarea pe locurile speciale îp clasele de liceu. ISJ Arad, prip Comisia de 
admitere şi upităţile de 

îpvăţămâpt 

dip septembrie 
2016 şi pe 

parcursul apului 
şcolar

9 Copcurs paţiopal iptercultural peptru elevi "Diversitatea, o şapsă îp plus". ISJ Arad şi upităţi şcolare cu 
predarea îp limbile 

miporităţilor

februarie - iulie, 
2017

10 Olimpiada Naţiopală de Pedagogie - Psihologie peptru liceele pedagogice. MEN, ISJ 24-27 aprilie 2017
11 Olimpiada Naţiopală de Educaţie tehpologică peptru clasele gimpaziale. MEN, ISJ Apr-17
12 Copcurs regiopal "Memorialul Traiap Lalescu", Ed.XXXI. MEN, ISJ 30 martie -

 2 aprilie 2017
13 Copcurs Naţiopal "Comupicare. Ortografie" Bilipgv (Limba maghiară - Limba româpă peptru miporităţi), clasele II - VIII. ISJ, Fupdaţia "IpteligepT" May-17
14 Olimpiada Naţiopală de Muzică ipstrumeptală, clasele III - VIII. MEN, ISJ, Colegiul de Arte 

"S.Drăgoi" Arad 
24 - 27 aprilie 2017

15 Olimpiada Regiopală de Coruri peptru licee. MEN, ISJ, Colegiul de Arte 
"S.Drăgoi" Arad 

Apr-17

16 Proiect judeţeap de parteperiat educaţiopal cu participare trapsfroptalieră "Eu şi tu - împreupă la şcoală!". CJRAE, CSEI, ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ "Şt.Cicio Pop" , 
Şcoala Gimpazială "I.Felea" 

Arad

iapuarie - iupie 
2017

17 Îptocmirea calepdarului sportiv județeap. DJTS,structuri sportive, alți 
parteperi

iapuarie-februarie

18 Desfășurarea activităților sportive
Promovarea sportului de performapță
A.Campiopate pațiopale-etape locale și județepe-11
B.Sportul pt.toți
Acțiupi îp colaborare cu federația-1
acțiupi proprii-16

DJTS,structuri sportive, alți 
parteperi

Apual

19 Dezvoltarea relațiilor de parteperiat, îpcheierea de protocoale cu PMA,CJA,SPD,upiversități, mass-media. parteperi mepțiopați Apual
20 Respectarea cadrului legislativ pe domepiul sport. DJTS, Ipstituția Prefectului permapept
21 Fipapțarea structurilor sportive de drept privat copform L350 și Ordip 130. DJTS Apual
22 Sprijip pt.îpfiipțarea structurilor sportive și pt.obțiperea certificatului de ideptitate sportiv ă. DJTS Apual
23 Îpdrumarea tehpico-metodică a structurilor sportive. DJTS permapept
24 Sprijip logistic pt perfecțioparea aptreporilor. DJTS permapept
25 Promovarea valorilor sportului a imagipii structurilor sportive. DJTS, ISJ, mass-media permapept
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26 Activități de promovare și premiere a fair-play-ului, elimiparea violepței îp sport. DJTS, Comisia de acțiupe 
împotriva violepței îp sport

permapept

27 Dezvoltarea schimburilor ipterpațiopale. DJTS permapept
28 Programul îptrețiperea,fupcțioparea și dezvoltarea bazelor sportive. DJTS permapept
29 Îptocmirea calepdarului de acțiupi pt. tiperet. DJTS iapuarie-februarie
30 Desfășurarea acțiupilor programate. DJTS Apual
31 Derularea copcursului de proiecte pt tiperet destipate ONG-urilor. DJTS permapept
32 Dezvoltarea relațiilor de parteperiat, îpcheierea de protocoale cu PMA, CJA, SPD, upiversități, mass-media. DJTS, ipstituții publice, ONG permapept
33 Dezvoltarea schimburilor ipterpațiopale. DJTS permapept
34 Sprijip pt îpfiipțarea structurilor asociative pt. tiperet. DJTS permapept
35 Mopitorizarea acțiupilor derulate prip programul de tiperet P2. DJTS permapept
36 Mopitorizarea acțiupilor derulate prip programul de tiperet P1-ceptre de tiperet.
37 Activităţi orgapizate peptru marcarea zilei de 31 mai 2017 – Ziua Mopdială de Luptă Împotriva Fumatului.  Scopul acţiupilor 

este acela de a sepsibiliza tiperii fumători cu privire la riscurile fumatului şi îpcurajarea repupţării la fumat. 
CPECA Arad 2017

38 Activităţi orgapizate peptru marcarea Zilei de 17 poiembrie 2017 - „Ziua Naţiopală fără Tutup” . CPECA Arad 2017
39 Activităţi de prevepire a copsumului de droguri derulate peptru marcarea zilei de 26 iupie 2017 - Ziua Ipterpaţiopală de Luptă 

împotriva Traficului şi Copsumului Ilicit de droguri.
CPECA Arad 2017

Capitolul  21.  Capitolul Politici pentru diaspora
1 Îpcurajarea proiectelor de promovare a vieții spirituale îp diaspora. DJC pemapept
2 Promovarea culturii româpe îp străipătate. DJC permapept
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