
         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD
Serviciul Conducerea Instituțiilor Publice Deconcentrate
                          și Relații Internaționale

Nr.
crt.

Acţiunea/măsura Instituția/instituțiile
responsabile

Termen de 
realizare

Capitolul I.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

1 Finalizarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere. OCPI Arad 2023

2 Realizarea activităților din Programul național de cadastru și carte funciară la nivelul județului Arad - OUG nr. 35/2016. OCPI Arad 2021-2024

3 Realizarea activităților din Programul național de cadastru și carte funciară la nivelul județului Arad - proiectul PNCCF - la nivel
de UAT.

OCPI Arad 2024

4 Digitalizarea, simplificarea şi debirocratizarea serviciilor publice din administraţie şi automatizarea cât mai multor procese şi 
interacţiuni, prin utilizarea celor mai noi tehnologii TIC de administrare a datelor. Introducerea de proceduri administrative 
corelate strict cu sistem de e-guvernare. 

Membrii Colegiului Prefectural Permanent

5 Continuarea transparentizării proceselor şi procedurilor administrative prin promovarea de date şi informaţii deschise, 
disponibile public. Publicarea online şi accesul cetăţenilor la toate cheltuielile publice, contractele de achiziţii publice şi la toate 
informaţiile relevante privind instituţiile statului.

Membrii Colegiului Prefectural Permanent

PLANUL DE ACŢIUNE PE ANUL 2022 PENTRU REALIZAREA LA NIVELUL JUDEŢULUI ARAD 
A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE  PE PERIOADA 2021-2024 

aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.42/25.11.2021 pentru acordarea încrederii Guvernului 

(proiect de hotărâre întocmit în baza propunerilor formulate de membrii Colegiului Prefectural Arad)
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6 Asigurarea informaţiilor statistice oficiale corespunzător nevoilor nationale şi Sistemului Statistic Naţional în convergenţă cu 
Programul Statistic European. Standardizarea şi armonizarea cu normele europene a producţiei statistice şi metadatelor prin 
extinderea utilizării surselor administrative de date în toate domeniile statistice. Creşterea gradului de satisfacere a 
necesităţilor tuturor utilizatorilor de statistici oficiale.
Colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercetările statistice conform graficului cercetărilor statistice 
anuale şi infraanuale, în următoarele domenii:
- agricultură, silvicultură, mediu;
- industrie, investiţii, construcţii;
- comerţ interior şi exterior;
- turism, transporturi;
- cercetare-dezvoltare, inovare;
- demografie, piaţa muncii;
- nivel de trai, calitatea vieţii;
- educaţie, cultură;
-  sănătate s.a.
   Anexa 1- Graficul cercetărilor statistice
• cercetări statistice care au ca surse de finanţare bugetul de stat;
• cercetări statistice finanţate din fonduri externe.

Direcția Județeană de 
Statistică Arad

Conform 
termenelor stricte 

prevăzute în 
Graficul cercetărilor 

statistice pentru 
anul 2022              

Capitolul II. Ministerul Finanțelor

1 Mobilizarea, prin impozite, taxe şi alte venituri, a resurselor financiare de care statul are nevoie pentru finanţarea exercitării
funcţiilor sale prevăzute prin Constituţia României şi legile în vigoare.

AJFP Arad Acţiune cu caracter 
permanent

2 Realizarea stabilităţii economiei româneşti, susţinerea mediului de afaceri favorabil şi predictibil prin creşterea eficacităţii ANAF
în combaterea evaziunii fiscale.

AJFP Arad Acţiune cu caracter 
permanent

3 Acțiuni și controale pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Biroul Vamal de Interior Arad 12/31/2022

Capitolul III. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Reabilitarea drumurilor naţionale:

1 DN 76 km 55+425 - 69+350, Ioneşti  - Vârfurile (rest de execuţie). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

Investiţii:

2 Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7 km 540+248) peste liniile C.F. Arad - Bucureşti (PT rest de executat și
asistență tehnică din partea proiectantului).

Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

3 Extindere copertine modulare în PTCF Nădlac II. Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022
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Reparaţii capitale:

4 Consolidare DN79A km 0+000 - km 7+000 (expertiza tehnică și DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

5 Consolidare pod pe DN 79 km 41+579 peste Crișul Alb la Chișineu Criș. Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

7 Consolidare pod pe DN 7 km 464+735 peste Pârăul Stejar la Vărădia de Mureș (DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

8 Consolidare pod pe DN 7 km 483+492 peste Pârâul Bârzava la Bârzava (DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

9 Consolidare pod pe DN 7 km 522+893 peste Ier la Păuliș (DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

Program POIM:

10 Consolidare pod DN 7 km 481+901, la Bârzava (actualizare expertiză şi întocmire SF/DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

11 Consolidare pod pe DN 7B km 0+258, la Turnu (actualizare SF). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

12 Consolidare pod pe DN 7B km 9+683, la Turnu (actualizare SF). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

13 Pod pe DN 7 km 459+585, la Hălăliş (actualizare expertiză şi întocmire SF/DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

14 Pod pe DN 7 km 489+185, peste pârâul Nadăş, la Conop (actualizare expertiză şi întocmire SF/DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

15 Pod pe DN 79A km 2+311, localitatea Vârfurile, judeţ Arad (DALI). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

Întreținere periodică:

16 Întreținere periodică drumuri (ranforsări ale sistemelor rutiere, covor asfaltic, straturi bituminoase foarte subțiri). Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

 Întreţinere curentă:

17 Lucrări întreţinere curentă pe timp de vară. Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022

18 Lucrări întreţinere curentă pe timp de iarnă. Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara

2022
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Capitolul V. Ministerul Economiei

1 Participarea la Sistemul European RAPEX de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase. Colaborarea cu alte 
instituții ale administrației publice, precum și cu instituții similare din statele membre ale UE prin schimbul rapid de informații 
privind produsele periculoase.

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

Permanent

2 Desfăşurarea de acţiuni de control în cooperare cu instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul
protecţiei consumatorilor.

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

Permanent

3 Derularea de activităţi de consultanţă către persoanele fizice şi juridice, în scopul unei mai bune înţelegeri a problemelor
privind protecţia consumatorilor. Desfășurarea de acțiuni de informare/educare a consumatorilor.

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

Permanent

4 Întărirea cooperării dintre CJPC Arad şi producători, importatori, distribuitori, vizând în principal schimbul de informaţii pentru
identificarea produselor cu risc şi modalităţile de informare a consumatorilor privind riscurile produselor aflate în reţeaua de
distribuţie.

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

Permanent

5 Stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală a consumatorilor prin acţiuni de consiliere, informare şi educare. Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

Permanent

6 Desfăşurarea de acţiuni de control tematic pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi /sau de conformitate a produselor şi
serviciilor (protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achizitiona produse periculoase sau de a li se presta servicii care
să le afecteze viața, sănătatea sau securitatea).

Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor

Permanent

Capitolul VI.Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 -  -  -

Capitolul  VII.  Ministerul Energiei
 -  -  -

Capitolul  VIII. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
1 Aplicarea legislației ăn domeniul organismelor modificate genetic.

1.1 Verificarea modului în care este asigurată trasabilitatea OMG (Organisme Modificate Genetic). 
1.2 Prelevări de probe.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV
Trim.I,II,III,IV
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2 Realizarea unui număr de teste pentru depistarea encefalopatiei spongiforme bovine.
2.1 Asigurarea numărului necesar de kituri pentru testarea ESB (Encefalopatie Spongiformă Bovină).
2.2 Supravegherea ESB.
2.3 Efectuarea de inspecții pentru verificarea tuturor animalelor supuse riscului cărora le sunt recoltate probe și sunt testate.
2.4 Supravegherea obligatorie a tuturor bovinelor în vârstă de peste 24 - 30 luni, morte și tăiate.

DSVSA Arad
Trim.III
Trim.IV

Trim.I,II,III,IV

Trim.I,II,III,IV

3 Supravegherea și controlul privind Pesta Porcină Clasică.
3.1 Controlul mișcărilor de animale și produse de origine animală pe teritoriul României.
3.2 Supravegherea clinică, anatomopatologică și de laborator a porcinelor domestice și sălbatice, moarte și vânate.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV
Trim.I,II,III,IV

4 Supravegherea și controlul privind Pesta Porcină Africană
4.1 Supravegherea clinică, anatomopatologică și de laborator a porcinelor domestice și sălbatice, moarte și vânate.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV

5 Măsuri de supraveghere pentru prevenția limbii albastre la rumegătoare (bovive, ovine) și cabaline.
5.1 Efectuarea de inspecții pentru verificarea tuturor animalelor supuse riscului cărora le sunt recoltate probe și sunt testate.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV

6 Măsuri de supraveghere pentru prevenirea rabiei la carnasiere (vulpi, câini și pisici)
6.1 Efectuarea de inspecții și vaccinări la animalele supuse riscului.
6.2 Efectuarea de teste și examene de laborator pentru cadavrele de carnasiere (vulpi) recoltate.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV
Trim.I,II,III,IV

7 Supravegherea și controlul privind Anemia Infecțioasă Ecvină.
7.1 Controlul mișcării cabalinelor pe teritoriul României.
7.2 Supravegherea de laborator, prin examen serologic a tuturor cabalinelor.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV
Trim.I,II,III,IV

8 Supravegherea și controlul pentru prevenirea influenței aviare.
8.1 Efectuarea de inspecții pentru verificarea tuturoro efectivelor de păsări din exploatații comerciale și gospodării.
8.2 Supravegherea de laborator pentru depistarea virusului influenței aviare, subtipul H5N1.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV
Trim.I,II,III,IV

9 Monitorizarea și evaluarea unităților agroalimentare.
9.1 Evaluarea unităților din categoria A.

DSVSA Arad
Trim.I,II,III,IV

10 Promovarea, evaluarea și plata proiectelor finanțate prin programele FEADR și PNRR. OJFIR Arad Trim.I,II,III,IV

11 Promovarea produselor locale românești/acțiuni de promovare a produselor locale, tradiționale, românești, inclusiv produse 
certificate conform schemelor de calitate, care vor veni în sprijinul micilor producători contribuind totodată la dezvoltarea agro-
turistică a mediului rural prin susținerea financiară pentru aderarea la schemele de calitate.

DAJ Arad 12/31/2022

12 Dezvoltarea agriculturii ecologice/acordarea de sprijin financiar pentru suprafețele cultivate în sistem ecologic care vizează o 
țintă de 20% din suprafața agricolă a României în anul 2027.

DAJ Arad 12/31/2022

13 Consolidarea proprietății prin aplicarea cadrului juridic specific, în cazul înstrăinării terenurilor agricole situate în extravilan,
respectiv prin Legea nr. 17/2014.

DAJ Arad 12/31/2022
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14 Asigurarea schimbului de generații în agricultură/concesionarea prin atribuire directă, tinerilor fermieri, a suprafețelor de teren
agricol (până la 50 ha/fermier) aflate în administrarea Agenției Domeniului Statului;  

DAJ Arad 12/31/2022

15 Primirea, înregistrarea, verificarea şi controlul administrativ a cererilor unice de plată pentru acordarea subvenţiilor din bugetul
Uniunii Europene şi bugetul naţional  pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic.

APIA Arad 2022

16 Controlul pe teren privind datele înscrise în cererile unice de plată pe suprafaţă şi sector zootehnic. APIA Arad 2022

17 Primirea cererilor iniţiale anuale şi a cererilor trimestriale pentru solicitarea ajutorului de stat privind realizarea angajamentelor
asumate în favoarea bunăstării păsărilor şi porcinelor, prin măsurile 14a si 14b.  

APIA Arad 2022

18 Sprijin financiar acordat programelor de investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a
performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri
de calitate superioare.

APIA Arad 2022

19 Acordarea ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor. APIA Arad 2022

20 Ajutor financiar comunitar și național în sectorul apicol prin Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2023. APIA Arad 2022

21 Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului pentru școli al României. APIA Arad 2022

22 Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" aferentă Măsurii 8. APIA Arad 2022

23 Schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" aferentă Măsurii 15. APIA Arad 2022

24 Primirea cererilor iniţiale anuale şi trimestriale pentru acordarea ajutorului de stat prin rambursare a diferenţei de acciză
pentru motorina utilizată în agricultură.

APIA Arad 2022

25 Acordarea de sprijin financiar pentru sectorul viticol prin sprijinirea reconversiei şi restructurarea plantaţiilor viticole. APIA Arad 2022

26 Asigurarea recoltei din plantaţiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin. APIA Arad 2022

27 Efectuarea de inspecţii prealabile efectuării plăţilor aferente cererilor de sprijin din cadrul măsurilor de piaţă. APIA Arad 2022

28 Activităţi legate de gestionarea carnetelor de rentier agricol. APIA Arad 2022

29 Efectuarea de inspecții prealabile efectuării plăților aferente cererilor de sprijin din cadrul măsurilor de piață. APIA Arad 2022

30 Efectuarea de verificări privind respectarea acordurilor de delegare încheiate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură cu:                         
*Autoritatea Națională Fitosanitară;                                                                                   
*Agenția Națională pentru Zootehnie Prof.dr.G.K. Constantinescu;                                                             
*Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

APIA Arad 2022

31 Înregistrarea și autorizarea operatorilor economici pentru activităţile de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor şi
materialului săditor.

ITCSMS Arad 2022

32 Supravegherea și monitorizarea operatorilor economici pentru activităţile de producere, prelucrare şi comercializare a
seminţelor şi materialului săditor.

ITCSMS Arad 2022
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33 Instruirea, testarea şi atestarea personalului care desfăşoară activităţi de producere, prelucrare şi comercializare de seminţe şi
material săditor, consilierea tehnică de specialitate a operatorilor economici (diseminarea informaţiilor din domeniu).

ITCSMS Arad 2022

34 Gestionarea declaraţiilor de multiplicare şi efectuarea inspecţiilor în câmp a loturilor semincere și eliberarea documentelor de
inspecție în câmp pentru certificarea în vederea comercializării, obținerii sprijinului în sectorul vegetal, accesării fondurilor
europene, alte destinații.

ITCSMS Arad 2022

35 Gestionarea declarațiilor de certificare, eșantionări, efectuarea analizelor de laborator și certificarea semințelor și materialului
săditor în vederea comercializării, obținerii sprijinului în sectorul vegetal, accesării de fonduri europene, alte destinații.

ITCSMS Arad 2022

36 Controlul respectării legislaţiei în vigoare în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării seminţelor şi materialului săditor,
controlul circulaţiei seminţelor.

ITCSMS Arad 2022

37 Gestionarea declaraţiilor de certificare, eşantionări, efectuarea analizelor de laborator şi certificarea calităţii semintelor şi a
materialului săditor.

ITCSMS Arad 2022

38 Împădurirea de către Direcția Silvică Arad a unei suprafețe de 50 ha fond forestier de stat, inclusiv persoane juridice în
administrare în suprafață de 5 ha.

Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

39 Întocmirea unui inventar forestier național. Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

40 Dezvoltarea rețelei de accesibilizare a fondului forestier prin construirea și reabilitarea de drumuri forestiere. Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

41 Promovarea certificării forestiere, menținerea în D.S. Arad a standardelor FSC. Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

42 Eficientizarea actului de control, patrulări și control în trafic în colaborare cu Garda Forestieră și alte organe abilitate. Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

43 Utilizarea durabilă a resurselor cinegetice, gestionarea fondurilor de vânătoare, recoltarea cotei de pe cele 11 fonduri de
vânătoare.

Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

44 Promovarea utilizării și valorificării produselor secundare și a serviciilor oferite de ecosistemele forestiere. Recoltarea a 5 tone
plante medicinale în stare verde.

Direcția Silvică Arad prin 
ocoalele silvice

2022

45 Studii pedologice și agrochimice în vederea realizării Programului Național de monitorizare sol-teren pentru agricultură =
40000 ha, dacă se vor aloca fonduri necesare. 

OSPA ARAD 2022

46 Executarea de studii agrochimice în vederea folosirii eficiente și raționale a îngrășămintelor și amendamentelor = 6000 ha. OSPA ARAD 2022

47 Executarea de studii agrochimice de monitorizare a parcelelor fertilizate cu fertilizanți organici pentru a preveni poluarea
solului = 5000 ha.

OSPA ARAD 2022

48 Studii pedologice și agrochimice de încadrare în clase de calitate = 2500 ha. OSPA ARAD 2022
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49 Studii pedologice și agrochimice în vederea înființării de noi plantații viticole, pomicole și forestiere = 300 ha. OSPA ARAD 2022

50 Reactualizat plan de fertilizare în vederea folosirii eficient și rațional a fertilizantului organic pentru prevenirea poluării solului =
8000 ha.

OSPA ARAD 2022

51 Analize probe de sol și alte probe solicitate = 8000 probe (dacă se vor aloca fonduri necesare). OSPA ARAD 2022

52 Studii pedologice și agrochimice pe pășuni pentru amenajări pastorale = 5000 ha. OSPA ARAD 2022

53 Studii agrochimice cu elemente de fundamentare pedologică în vederea administrării nămolului provenit de la Stația de
Epurare Arad, ca îngrășământ în agricultură = 1000 ha.

OSPA ARAD 2022

54 Reabilitarea și extinderea sistemului de irigații. ANIF - F.T. Arad 2022

55 Asigurarea reparațiilor la stațiile de bază pentru irigații. ANIF - F.T. Arad 2022

56 Asigurarea evacuării apei în exces de pe suprafeţele amenajate cu lucrări de desecare prin pomparea apei cu staţii de
pompare, de desecare.

ANIF - F.T. Arad 2022

57 Reabilitarea și modernizarea sistemelor de desecare împotriva inundaţiilor şi de combatere a eroziunii solului. ANIF - F.T. Arad 2022

Capitolul  IX. Ministerul Sănătății/CNAS
1 Asigurarea unor servicii de sănătate de o calitate şi o accesibilitate superioară a acestora pentru toţi cetăţenii. CAS Arad Permanent

2 Prelungirea/încheierea contractelor de prestări de servicii cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi 
dispozitive medicale din judeţul Arad.

CAS Arad Trimestrial/ 
Semestrial 

3 Prelungirea contractelor de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin.
(3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătații publice în situații de risc epidemiologic și
biologic, cu modificările şi completările ulterioare şi a contractelor privind finanţarea activităţii de vaccinare prestată de medicii
de familie prevăzută la art.3 alin. (2)-(7) din OUG nr.3/2021.

CAS Arad Trimestrial/ 
Semestrial

4 Încheierea contractelor privind finanţarea activităţii de testare de către medicii de familie în vederea depistării infecţiei cu
SARS – Cov – 2 potrivit OUG nr.3/2021.

CAS Arad Trimestrial/ 
Semestrial

5 Monitorizarea calităţii serviciilor medicale oferite de furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate
Arad pentru asiguraţii proprii, prin dezvoltarea asistenţei medicale primare şi a ambulatoriului de specialitate (centre de
sănătate, ambulatorii multifuncţionale), în vederea stabilirii unui diagnostic precoce şi a unui tratament adecvat şi eficient.

CAS Arad Permanent

6 Eficientizarea serviciilor medicale spitaliceşti prin reducerea internărilor realizate prin spitalizare continuă şi creşterea celor
realizate prin spitalizare de zi, precum şi a serviciilor de  îngrijiri medicale la domiciliu.

CAS Arad  Permanent
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7 Utilizarea cu eficienţă a fondurilor destinate medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, a
materialelor sanitare specifice, precum şi monitorizarea consumului acestora. Creşterea accesului asiguraţilor la medicamente
cu şi fără contribuţie personală pe toată perioada anului în toate zonele judeţului, prin stimularea deschiderii de farmacii şi
puncte farmaceutice, îndeosebi în mediul rural şi în zonele izolate.

CAS Arad  Permanent

8 Dezvoltarea programelor naţionale de sănătate şi continuarea celor existente, prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat
la perioada 2020-2021. Promovarea programelor de sănătate şi a serviciilor care includ o puternică componentă orientată spre
prevenţie, depistare precoce (screening), diagnosticare precoce şi tratamentul bolilor sociale importante (de exemplu : boli de
inimă, cancer, diabet, boli cronice de rinichi, hepatită cronică, etc.).

CAS Arad Permanent

9 Evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea continuării relaţiei contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad
sau intrării în relaţie contractuală de noi furnizori, conform Contractului - cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a
acestuia.

CAS Arad Permanent

10 Monitorizarea şi eficientizarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate prin folosirea Platformei Informatice a Asigurărilor de 
Sănătate.

CAS Arad      Permanent

11 Păstrarea unor legături strânse cu alte instituţii pe linia schimbului de informaţii, în baza protocoalelor interinstituţionale, în
vederea întreţinerii bazei de date care să vină în sprijinul procesului de colectare a veniturilor la FNUASS, de ţinere a unei
evidenţe cât mai eficiente a contribuţiilor şi a contribuabililor la fond, şi nu în ultimul rând a asiguraţilor.

CAS Arad Permanent

12 Standardizarea în concordanţă cu directivele UE a tuturor actelor medicale în vederea susţinerii interoperabilităţii sistemului
medical din România şi Uniunea Europeană. Eliberarea cardurilor europene de asigurat pentru asiguraţii Casei de Asigurări de
Sănătate Arad, în vederea asigurării accesului asiguraţilor la serviciile medicale în cazul călătoriei pe teritoriul Uniunii
Europene.

CAS Arad Permanent

13 Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale de urgență prespitalicesti: organizarea de cursuri teoretice și activități
practice pentru ridicarea gradului de pregătire profesională a personalului operativ (în actualul context pandemic, cursurile se
vor desfășura predilect online).

S.A.J. ARAD 12/31/2022

14 Evaluarea personalului Serviciului de Ambulanță Județean Arad. S.A.J. ARAD 1/31/2022

15 Dezvoltarea sistemului informatic care să permita corelarea datelor activității medicale cu resursele umane pentru a putea
obține informații referitoare la activitatea fiecarui echipaj de urgență. Monitorizarea gradului de implementare și utilizare a
infrastructurii informatice la nivel de resurse mobile. Permanenta adaptare a activității dispeceratelor de urgență și transport la
cerințele perioadei de pandemie, pentru a putea gestiona eficient volumul mare de solicitări din această perioadă.

S.A.J. ARAD 12/31/2022

16 Creșterea accesului populației la servicii medicale de urgență: menținerea posturilor suplimentate pe perioada determinată,
respectiv suplimentarea cu câte doua echipaje medicale de urgență cu asistent și două echipaje de transport pe tură în stația
centrală Arad, având în vedere creșterea în dinamică a volumului de activitate din perioada pandemiei.

S.A.J. ARAD 12/31/2022
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17 Prevenirea efectelor valurilor pandemice prin accesul universal la investigaţii, tratament şi testare; asigurarea accesului 
neîntrerupt la servicii medicale al pacienţilor cu boli cronice.

DSPJ Arad, Unitățile medicale 
cu paturi din județul Arad, 
Ambulatorii de specialitate, 

Cabinetele Medicilor de 
Familie (CMI) în contract cu 

CAS Arad

Permanent

18 Accesul facil la diagnostic şi tratament al pacienţilor COVID-19 prin dezvoltarea serviciilor ambulatorii de asistenţă medicală 
primară şi de specialitate (pachet de investigaţii realizate în ambulatoriu, protocoale de tratament cunoscute şi aplicate), 
organizarea și avizarea Centrelor de evaluare pentru tratarea cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, ușoare și medii care 
nu necesita suport de oxigen.

DSPJ Arad, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad, 
Spitalul Orășenesc Ineu, 

Spitalul de Boli Cronice Sebiș, 
Spitalul Orășenesc Lipova, 
Genesys Medical Clinic SRL

Februarie 2022

19 Accesul la medicaţie antivirală pe bază de prescripţie în farmaciile cu circuit deschis prin avizarea și funcționarea Centrelor de 
evaluare pentru tratarea cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, ușoare și medii care nu necesită suport de oxigen.

DSPJ Arad, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad, 
Spitalul Orășenesc Ineu, 

Spitalul de Boli Cronice Sebiș, 
Spitalul Orășenesc Lipova, 

Genesys Medical Clinic SRL,
CMI în contract CAS Arad

Februarie 2022

20 Cresterea capacității de testare și diagnosticare prin organizarea și avizarea de noi centre de testare. DSPJ Arad, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad, 
Spitalul Orășenesc Ineu, 

Spitalul de Boli Cronice Sebiș,  
Laboratoare/centre medicale 
din sistemul privat, CMI în 

contract CAS Arad

Iulie 2022

21 Creșterea acoperirii vaccinale prin continuarea campaniei de vaccinare împotriva bolilor infecțioase cuprinse în calendarul 
național de vaccinare, precum și împotriva COVID 19.

DSPJ Arad
CMI în contract DSP şi CAS 

Arad

Permanent

22 Campanie de informare privind vaccinarea împotriva COVID-19, dedicată populaţiei generale, părinţilor, persoanelor din 
categorii vulnerabile, inclusiv din mediul rural.

DSPJ Arad, CMI,
ONG, Organizaţii profesionale, 

Crucea Roşie Română

Permanent
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23 Sprijinirea autorităţilor locale pentru angajarea medicilor şi asistenţilor medicali dedicaţi medicinii şcolare. DSPJ Arad, UAT Solicitante Permanent
 (la solicitare)

24 Sprijinirea autorităţilor locale pentru angajarea asistenţilor medicali comunitari. DSPJ Arad, UAT-uri Permanent
 (la solicitare)

25 Implementarea în DSPJ Arad unui sistem informatic integrat. DSPJ Arad Decembrie 2022

26 Dezvoltarea capacităţii Laboratorului DSPJ Arad. DSPJ Arad, UAT-uri Decembrie 2022

27 Parteneriate cu organizaţii profesionale şi cu universităţi de medicină pentru sprijinul personalului din DSPJ Arad. DSPJ Arad, UAT-uri Permanent
 (la solicitare)

Capitolul X. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

1 Acțiune: creșterea rezilienței la dezastrele cauzate de riscurile naturale accentuate de schimbările climatice.
Măsură: verificarea modului în care sunt întreținute și salubrizate cursurile de apă în vederea asigurării scurgerii apelor mari.

S.G.A. Arad, UAT-urile din 
județ, A.B.A. Mureș, G.N.M.

Noiembrie 2022

2 Acțiune restaurarea și protecția zonelor inundabile în vederea refacerii sistemelor hidrografice.
Măsură: verificarea anuală a stării tehnice a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

S.G.A. Arad, A.B.A. Mureș, 
A.N.A.R. București, M.M.A.P.

Decembrie 2022

3 Acțiune: realizarea unei strategii naționale de gospodărire a apelor în contextul adaptării tuturor măsurilor și acțiunilor
intersectoriale la provocările generate de efectele schimbărilor climatice și la realizarea obiectivului securității apei.
Măsură: întreținerea și exploatarea corespunzătoare a tuturor cursurilor de apă și a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundațiilor de pe raza județului Arad.

S.G.A. Arad, A.B.A. Mureș Decembrie 2023

4 Evaluarea stării de calitate a apelor de suprafaţă / Analiza rezultatelor indicatorilor fizico-chimici, metale, biologici și a
substanțelor prioritare și prioritar periculoase – cu ajutorul aplicației „ECARO”; indicatori determinați prin analize de laborator
conform programului de monitorizare a apelor de suprafaţă / sistemul integrat de monitorizare al apelor, organizat la nivelul
întregului spațiu hidrografic Crișuri, cuprinde pentru județul Arad – monitorizarea indicatorilor pentru:  
 – 21 corpuri de apă de suprafață (19 secţiuni râuri și 4 secțiuni lacuri).

A.B.A. Crișuri 2022

5 Evaluarea stării de calitate a apelor subterane / Analiza rezultatelor indicatorilor fizico-chimici și metale – cu ajutorul aplicației
„ECARO”; indicatori determinați prin analize de laborator conform programului de monitorizare a apelor subterane / sistemul
integrat de monitorizare al apelor, organizat la nivelul întregului spațiu hidrografic Crișuri, cuprinde pentru județul Arad –
monitorizarea indicatorilor pentru: 
            – 32 foraje rețea 
            – 4 foraje de exploatare 
            – 3 izvoare
            – 8 fântâni domestice
            – 2 platforme gunoi 
            – 3 foraje pentru urmărirea influenței asupra apei subterane a folosințelor de apă cu potențial major de poluare.          

A.B.A. Crișuri 2022
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6 Evaluarea integrată și caracterizarea apelor uzate /Cuantificarea volumelor de apă uzată și cantităților de poluanți din apele
uzate evacuate în receptori naturali – cu ajutorul aplicației „ECARO” / sistemul integrat de monitorizare al apelor, organizat la
nivelul întregului spațiu hidrografic Crișuri, cuprinde pentru județul Arad – monitorizarea indicatorilor fizico-chimici și metale
pentru:
 – 23  puncte de evacuare  – din care 18 sunt efluenți ai stațiilor de epurare comunale/ orășenești.

A.B.A. Crișuri 2022

7 Implementarea Directivei Cadru privind Apă 2000/60/CE prin:
- Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Crișuri, pentru perioada 2022-2027 – contribuție la raportarea
națională în sistemul informatic european pentru apă (WISE)
- Actualizarea anuală a Registrului zonelor protejate aflate în legătură cu mediul acvatic pentru spațiul hidrografic Crișuri

A.B.A. Crișuri
Trim. IV.2022

Trim. IV.2022
8 Implementarea Directivelor sectoriale din domeniul apei:

- Monitorizarea la nivelul spațiului hidrografic Crișuri, a implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea
apelor uzate urbane; Contribuție la întocmirea raportul național solicitat de către Comisia Europeană privind punerea în
aplicare a prevederilor art.15 și art.17 din Directiva 91/271/CEE, stadiu la nivelul anului 2020.

A.B.A. Crișuri
Trim. II.2022

9 Protejarea albiilor râurilor și combaterea furtului de material mineral:
- Controale planificate - 62
- Controale neplanificate - 20.

A.B.A. Crișuri 2022

10 Punerea în siguranță a localităților și a locuințelor aflate în zone de risc prin îndiguire, crearea de poldere nepermanente și
reabilitarea, modernizarea sistemelor de baraje existente:
- supraînălțare diguri
- reabilitare acumulări nepermanente.

A.B.A. Crișuri În funcție de 
obținerea fondurilor 

și aprobarea 
proiectului prin 

PNRR

11 Planul de Management al Riscului la Inundații II al Spațiului Hidrografic Crișuri - se realizează prin proiectul ”Întărirea
capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al
Directivei Inundații – RO-FLOODS”.

A.B.A. Crișuri 2023

12 Controale la obiective cadastrale. A.B.A. Crișuri 2022

13 Înscrieri în cartea funciară pentru obiectivele propuse la finanțare în PNRR. A.B.A. Crișuri 31 decembrie 2022

14 Dezvoltarea și implementarea contribuției A.B.A.Crișuri la proiectul ce se va derula la nivel național prin PNRR – Cadastrul
apelor.

A.B.A. Crișuri În funcție de 
obținerea fondurilor 

și aprobarea 
proiectului prin 

PNRR
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15 COMBATEREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 -  inițiative în vederea implicării în educația din  școli pentru protecția mediului și în probleme de schimbări climatice;
 -  colaborarea cu toate instituţiile partenere pentru implementarea Planului Naţional Integrat Energie - Climă (PNIESC).

GNM- CJ ARAD
ISJ ARAD

Instituții partenere

Permanent

16 MANAGEMENTUL APELOR ȘI SOLULUI
– efectuarea de inspectii și controale la administratoriii rețelelor de apă – canal și a operatorilor stațiilor de epurare pentru

verificarea stadiului de implementare a Masterplanului apă – canal și verificarea capacităților de tratare a apelor uzate pentru
aglomerările urbane peste 2000 l.e.(locuitori echivalenti) conform Directivei 91/271/CEE;
- efectuarea de inspecii și controale la UAT-urile din județul Arad pentru verificarea efectuării inventarierii gospodăriilor care

beneficiază de sistem de canalizare și care nu s-au racordat la sistemul centralizat de canalizare. Se urmărește creșterea
gradului de colectare a apelor uzate și tratarea lor în stații de epurare care îndeplinesc cerințele de calitate prevăzute de HG
nr.188/2002
 - efectuarea de inspecții și controale privind salubrizarea albiilor râurilor.

GNM – CJ ARAD
ANAR – ABA MUREȘ 

ABA CRIȘURI ORADEA
UAT-uri

Permanent

17 RECICLARE ȘI ECONOMIE CIRCULARĂ
– efectuarea de inspecții și controale la operatoriii de salubrizare care operează pe raza județului Arad în vederea
precolectării, colectării, sortării și valorificării deșeurilor municipale;
- efectuarea de inspecții la UAT –urile de pe raza județului Arad pentru verificarea gradului de conformare cu prevederile
Directivei 2008/98/CE privind gestionarea deșeurilor și a OUG 92/2021privind gestionarea deșeurilor;
- dispunerea de măsuri și termene pentru implementarea colectării selective la nivel de UAT în vederea atingerii țintelor de
reciclare din total cantitate de deșeuri generată la nivelul anului 2022 pe raza UAT-ului. Se urmărește creșterea gradului de
conformare al UAT-urilor (îmbunatățirea infrastructurii de colectare) și îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor de
către operatorii serviciilor de salubrizare de pe raza județului Arad.

GNM – CJ ARAD
UAT-urile din jud. Arad

ADI – SIGD ARAD

Permanent

18 CALITATEA AERULUI 
- Efectuarea de inspecții și controale la societățile economice inventariate ca potențial poluatoare a atmosferei (emisii
industriale) în vederea încadrării în prevederile Directivei IED 2010/75/UE, a LEGII 278/2013 privind calitatea atmosferei și a
LEGII 104/2011 conform Planului anual de inspecții aferent anului 2022;
- Efectuarea de inspecții și controale neplanificate, inopinante în șantierele de construcții și in zonele adiacente stațiilor de
monitorizare a calității  aerului pentru cazurile în care acestea înregistrează depășiri ale indicatorilor.

GNM – CJ ARAD
AGENȚI ECONOMICI

Permanent

19 SITURI CONTAMINATE ȘI CHIMICALE
- control și inspecții la agenții economicicare importă/comercializează echipamente conținând  gaze florurate cu efect de seră. 

GNM – CJ ARAD
AGENȚI ECONOMICI

Permanent

20 BIODIVERSITATE SI ARII PROTEJATE
-  controale la agenții care desfășoară activități în arii protejate.

GNM – CJ ARAD
AGENȚI ECONOMICI

Permanent
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21 I. Combaterea schimbărilor climatice
Acţiune:
A. Facilitarea educaţiei pentru protecţia mediului şi în probleme de schimbări climatice în şcoli şi în afara lor
Măsură:
- promovarea de acţiuni privind protecţia mediului aferente Calendarului ecologic;
- încheierea de parteneriate educaţionale/protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ şi alte instituţii colaboratoare;
- asigurarea transparenţei datelor privind calitatea apei, aerului şi solului;

APM Arad Permanent

22 II. Păduri
Acţiune:
A. Acces public al cetăţenilor pietonal şi cu bicicleta în toate tipurile de păduri;
Măsură:
- Organizarea unei activităţi de promovare a accesului publicului larg în zonele de agrement împădurite, în cadrul Săptămânii
Mobilităţii 2022 ;
- Programe de conştientizare a populaţiei - prin prezentarea valorilor şi bunelor practici referitoare la valorile silviculturii
româneşti ca exemple de urmat.

APM Arad Permanent

23 III. Managementul apelor şi solului
Acţiune:
A. Asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă;
Măsură:
- Impunerea prin actele de reglementare a măsurilor de utilizării durabile a resurselor de apă.

APM Arad Permanent

24 IV. Reciclare şi economie circulară
Acţiuni
A. Reducerea cu cel puţin 75% a deşeurilor care ajung în depozitele de deşeuri conforme, din totalul deşeurilor generate, până
în anul 2025;
Măsuri:
- Impunerea prin actele de reglementare a măsurilor/condiţiilor de colectare selectivă a deşeurilor;
- Identificarea operatorilor economici/autorități ale administrației publice locale care au obligativitatea raportării conform
prevederilor legale în vigoare, introducerea/validarea datelor în aplicaţiile dezvoltate în cadrul proiectului sistem integrat de
mediu (SIM): Statistica Deşeurilor.

APM Arad Permanent
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25 V. Calitatea aerului 
Acţiuni:
A. Punerea în practică a măsurilor de optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) prin
restructurarea/ reconfigurarea punctelor de măsurare utilizând diferite surse de finanţare (Fondul de Mediu, fonduri europene
etc.).
Măsuri:
- Operarea şi administrarea staţiilor automate (AR1, AR2, AR3) din cadrul reţelei de monitorizare a calităţii aerului RNMCA; 
- Validarea  datelor de monitorizare a calităţii aerului, provenite din cadrul RNMCA;
- Monitorizarea indicatorilor de calitatea aerului la nivel de judeţ;
- Elaborarea Raportelor (lunar/anual ) privind calitatea aerului;
B. Monitorizarea atentă a respectării normelor UE privind autorizaţiile acordate instalaţiilor care funcţionează în temeiul
Directivei privind emisiile industriale.
Măsuri:
- Impunerea prin actele de reglementare a automonitorizării instalaţiilor IED;
- Solicitarea de raportari periodice şi analizarea lor comparativă;
C. Încurajarea dezvoltării spaţiilor verzi în zonele urbane
Măsuri:
- Impunerea prin actele de reglementare a respectării procentului de spaţiu verde impus prin legislaţia în vigoare.

APM Arad Permanent
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26 VI. Situri contaminate şi chimicale - Acţiuni:
A. Derularea procedurii de inventariere a siturilor potenţial contaminate la nivel național; Reducerea numărului de situri
contaminate prin continuarea demersurilor în vederea realizării de către deţinătorii acestora a lucrărilor de remediere şi redare
în circuitul economic a terenurilor respective.
Măsuri:
- Plecând de la Lista siturilor potenţial contaminate transmisă agenţiei de către fiecare autoritate administrativă şi centralizarea
chestionarelor comunicate de către deţinătorii siturilor potenţial contaminate, se întocmeste/actualizează anual Lista judeţeană
a siturilor potenţial contaminate. Dacă deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară
activitatea pe un sit potenţial contaminat se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 14 din Legea nr.74/2019, va notifica
APM ARAD, urmând a fi parcurse celelalte etape prevăzute în actul legislativ şi emiterea deciziilor aferente.
B. Îmbunătăţirea cadrului de reglementare în domeniul managementului chimicalelor pentru reducerea efectivă a poluării de

la sursă.
Măsuri:
- Impunerea prin actele de reglementare a măsurilor/condiţiilor pentru un bun management al chimicalelor, pentru reducerea
efectivă a poluării de la sursă;
- Identificarea operatorilor economici care au obligativitatea raportării conform prevederilor legale în vigoare,
introducerea/validarea datelor în aplicaţiile dezvoltate în cadrul proiectului sistem integrat de mediu SCP (Substanțe Chimice
Periculoase);
C. Implementarea şi aplicarea rapidă şi completă a prevederilor Regulamentului Reach şi a altor acte normative europene
privind managementul chimicalelor;
Măsuri:
- Impunerea prin actele de reglementare a măsurilor/condiţiilor pentru prevederilor Regulamentului Reach şi a altor acte
normative europene privind managementul chimicalelor.

APM Arad Permanent
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27 VII. Biodiversitate şi arii protejate
Acţiuni:
A. Asumarea ţintelor UE prin strategia europeană - 30% arii protejate şi 10% strict protejate până în 2030;
Măsuri:
- Impunerea prin actele de reglementare a măsurilor/condiţiilor pentru  protejarea ariilor natural  protejate ;
- Analizarea Planurilor de management pentru conservarea ariilor naturale protejate;
- Urmărirea implementării planurilor de management pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar
aprobate;
B. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a
resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de
management
Măsuri:
- Verificarea conformării conţinutului planului/planurilor cu cele din planul de management al ariei protejate, în procedurile de
reglementare derulate de către APM Arad.

APM Arad Permanent

28 VIII. Managementul faunei cinegetice
A.Acţiuni:
Desfăşurarea în colaborare cu alte instituţii abilitate de acţiuni de evaluare a pagubelor produse de animalele sălbatice în
agricultură în vederea conservării speciilor vulnerabile.
Măsuri:
- Constatarea în teren a daunelor produse şi consemnarea acestora, conform prevederilor H.G. nr. 1679/2008.

APM Arad Permanent

Capitolul  XI. Ministerul Educației

1 Susținerea și generalizarea programelor „masă caldă la școală” și „școală după școală”, inclusiv prin aportul unor proiecte, în
special din categoria POCU.

ISJ, unități învățământ Pe parcursul 
întregului an școlar

2 Continuarea programelor de sprijin financiar pentru familiile cu posibilități reduse: Bani de liceu, Euro 200, programul de
rechizite, burse sociale etc.

consiliile locale, unități de 
învățământ, ISJ

Conform 
calendarelor 

acțiunilor de sprijin

3 Aplicarea unui sistrem unitar de acordare de burse: burse profesionale, burse de merit,  burse de performanță etc.         consiliile locale, unități de 
învățământ, ISJ

Pe parcursul 
semestrelor

4 Organizarea examenului de Evaluare Națională a elevilor de clasa a VIII-a și a examenului de bacalaureat și admiterea
absolvenților de clasa a VIII-a la liceu sau învățământ profesional.

ISJ, unități învățământ Iunie 2022, iulie și 
august 2022

5 Facilitarea dezvoltării competențelor în cele cinci tipuri de literație în: citire/comunicare, digitală, matematică, științifică,
culturală prin promovarea unui curriculum adecvat și adaptat.                                                                                                                                                                                                                                                                          

unități de învățământ Permanent
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6 Evaluarea complexă a copiilor la intrarea în sistemul de educație în special la clasa pregătitoare și la intrarea în grădiniță. ISJ, CJRAE Martie-aprilie 2022

7 Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare permanentă a evoluției educaționale a copiilor prin integrarea în curriculum a
activității educative școlare și extrașcolare.

ISJ, unități învățământ Permanent

8 Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și de realizare a resurselor educaționale deschise prin generalizarea
predării - învățării - evaluării la distanță.

CCD, unități de învățământ Semestrial

9 Administrarea programelor de formare continuă pentru personalul didactic. CCD Sep-22

10 Asigurarea unor trasee flexibile în cariera didactică, prin mentorat, coaching, asigurarea calității, programe extracuriculare. ISJ, CCD, unități învățământ Permanent

11 Atragerea de finanțări din fonduri europene pentru proiecte educative și pentru formarea personalului didactic și de sprijin. ISJ, CCD, CJRAE În funcție de 
calendarul 

finanțatorului
12 Organizarea de programe educative în parteneriat cu reprezentanții societății civile pentru reducerea fenomenului de bullying

din școli. Monitorizarea permanentă a fenomenului de bullying.
ISJ, unități învățământ Permanent

13 Îmbogățirea portofoliului de resurse educaționale deschise, inclusiv în limbile minorităților naționale ISJ, unități învățământ Permanent

14 Transparentizarea și eficientizarea managementului școlar. conducerile unităților de 
învățământ și ISJ

Permanent

15 Transpunerea în practică a măsurilor de securitate și de gestiune a problemelor cauzate de pandemie. conducerile unităților de 
învățământ și ISJ

Permanent

Capitolul  XII. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

1 Verificări privind modul în care agenţii economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucrează în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

ITM Arad trim. I-IV

2 Combaterea muncii nedeclarate prin derularea de campanii de conștientizare și prin controale tematice privind identificarea și
combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor
(construcţii, industria textilă, prestări servicii, industria alimentară şi panificaţie, industria lemnului, comerţ, pază, transport
rutier de marfă şi persoane, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni montane, fabricarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare,
unităţi care desfăşoară activitate în timpul nopţii, grădiniţe cu program prelungit); informarea angajatorilor cu privire la
modalitățile și avantajul utilizării formelor flexibile de muncă (telemuncă, munca la domiciliu) precum și verificarea respectării
legislației în materie; eficientizarea aplicării procedurii de lucru cu privire la soluționarea cu celeritate a sesizărilor formulate de
lucrători / angajați / angajatori.

ITM Arad trim. I-IV

3 Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art.129 alin.1 şi 2 din Legea dialogului social nr.62/2011,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

ITM Arad trim. I-IV
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4 Stabilirea unui mecanism privind predictibilitatea creșterii anuale a punctului de pensie. Valoarea punctului de pensie în anul
2022 este de 1586 lei, conform art.86 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, asa cum a fost introdusă prin
art.1, pct.1 din OUG nr.125/2021.

CNPP și CJP Arad Permanent

5 Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari in anul 2021 este de la 800 lei la 1000 lei începând cu 01.01.2022, prevăzută de
OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009.

CNPP și CJP Arad Permanent

6 Aplicarea indicelui de corecție prevăzut la art.170 din Legea nr.263/2010 în anul 2022 se menţine la 1,41.                    CNPP și CJP Arad Permanent

7 Mediatizarea beneficiilor aduse prin asigurarea în sistemul public de pensii (Lg.nr.263/2010 si OUG nr.163/2020) CNPP și CJP Arad Permanent

8 Creșterea contribuției catre Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3.75%, cât este în prezent, după transferul
contribuțiilor sociale în sarcina angajatilor, până la 4.75% în 2024.

CNPP și CJP Arad Permanent

9 Comunicare electronică cu solicitanţii de drepturi de asigurări sociale prin eficentizarea activităţilor publice în sensul oferirii de
servicii digitale cetăţenilor.

CNPP și CJP Arad Permanent

10 Creşterea numărului beneficiarilor care încasează pensia prin cont bancar sau card. CNPP și CJP Arad Permanent

11 Acordarea si plata alocației de stat pentru copii și a indemnizației /stimulentului pentru creșterea copilului. AJPIS Arad Permanent

12 Acordarea și plata alocației de plasament pentru copiii cărăra le-a fost stabilită măsura de protecție a plasamentului sau a
tutelei.

AJPIS Arad Permanent

13 Acordarea și plata indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap. AJPIS Arad Permanent

14  Acordarea și plata alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului social. AJPIS Arad Permanent

15 Plata sumelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. AJPIS Arad Permanent

16 Asigurarea accesului la beneficiile de asistență socială pentru românii care lucrează în comunitatea europeană. AJPIS Arad Permanent

17 Acordarea de subventii de la bugetul de stat asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenta socială.

AJPIS Arad Permanent

18 Propunerea, fundamentarea sumelor si plata de ajutoare financiare /de urgență - aprobate prin hotarare de guvern,
persoanelor și familiilor aflate în situație de extremă dificultate.

AJPIS Arad Permanent

19 Acordarea și plata indemnizațiilor COVID. AJPIS Arad Permanent
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20 Drepturi acordate în baza DL nr.118/1990. AJPIS Arad Permanent

21 Participarea activa în Comisia pentru Protectia Drepturilor Copilului AJPIS Arad Permanent

22 Activitate de informare si consiliere privind respectarea aplicarii legislatiei în domeniul beneficiilor de asistență socială, precum
și cu privire la utilizarea platformei e-gov în vederea realizarii accesului la aceste beneficii pe cale electronică.

AJPIS Arad Permanent

23 Activitate de control privind asigurarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic informațional și comunicațional. AJPIS Arad activitate 
determinata, 

conform actelor 
normative

24 Îndrumarea și consilierea furnizorilor de formare profesională în vederea realizării unor programe de formare profesională a
adulților, care să fie corelate cu necesităţile pieţei muncii, autorizarea si monitorizarea furnizorilor de formare profesională.

AJPIS Arad Permanent

25  Consiliere persoane juridice, verificare și înregistrare dosare în vederea autorizarii agentului de muncă temporară. AJPIS Arad Permanent

26 Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, astfel încât să se ofere servicii competitive și adaptate realităților din
piața muncii atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Acțiunea: Piața muncii, pensii și asigurări sociale.  
Măsura: Creșterea capacității Agenției de identificare a oportunităților de angajare și sprijinirea, prin resurse proprii sau
externalizate, a șomerilor, în găsirea unui loc de muncă .                                                                       
Promovarea serviciilor oferite de AJOFM și a facilităților prevăzute de lege pentru încadrarea în muncă a șomerilor. 
Întărirea colaborării cu angajatorii în vederea încadrării forței de muncă disponibile pe locurile vacante declarate de aceștia.
Acordarea serviicilor de informare și consiliere, formare profesională, stimularea mobilității forței de muncă, acordarea de
subvenții conform legii.

AJOFM Arad Permanent

27 Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, astfel încât să se ofere servicii competitive și adaptate realităților din
piața muncii atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Acțiunea: Piața muncii, pensii și asigurări sociale.  
Măsura : Îmbunătățirea conținutului programelor de formare pentru ca cererea de locuri de muncă să se intersecteze cu oferta
angajatorilor, inclusiv pentru categoriile de persoane care și-au pierdut locul de muncă în perioada pandemiei, prin
prioritizarea dobândirii de cunoștințe în folosirea tehnologiei IT. 
Întocmirea și realizarea Planului anual de formare profesională a șomerilor în corelație cu cerințele actuale ale pieței muncii.

AJOFM Arad Permanent
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28 Implementarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri.
Implementarea în colaborare cu furnizorii de servicii de asistentă a serviciilor specifice pentru activităţile de evaluare,
management de caz, oferite individualizat consumatorilor de droguri. Oferirea de servicii de asistenţa consumatorilor care vor
apela serviciile CPECA Arad, precum şi oferirea de servicii periodice persoanelor luate în evidenţă în cadrul CPECA Arad."

CPECA Permanent

Activităţi organizate pentru marcarea Zilei de 18 noiembrie 2021 - „Ziua Naţională fără Tutun” . CPECA Noiembrie

29 Activităţi de prevenire a consumului de droguri derulate pentru marcarea zilei de 26 iunie 2021 - Ziua Internaţională de Luptă
împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de droguri.

CPECA Permanent

30  Implementarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri.
Implementarea în colaborare cu furnizorii de servicii de asistentă a serviciilor specifice pentru activităţile de evaluare,
management de caz, oferite individualizat consumatorilor de droguri. Oferirea de servicii de asistenţa consumatorilor care vor
apela serviciile CPECA Arad, precum şi oferirea de servicii periodice persoanelor luate în evidenţă în cadrul CPECA Arad."

CPECA Permanent

31 Activităţi organizate pentru marcarea zilei de 31 mai 2021 – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Fumatului. Scopul acţiunilor
este acela de a sensibiliza tinerii fumători cu privire la riscurile fumatului şi încurajarea renunţării la fumat. 

CPECA Mai

32  Implementarea proiectului național ”Mesajul Meu Antidrog”, ediţia a XVIII-a. CPECA Permanent

33 Implementarea proiectului Cum să creștem sănătoși. CPECA Permanent

Capitolul  XIII. Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse

 -  -  -

Capitolul  XIV. Ministerul Culturii

1 Susținerea demersurilor administrațiilor publice locale din județul Arad în vederea realizării Planurilor Urbanistice Generale. D.J.C. Arad Permanent

2 Sprijinirea persoanelor fizice care dețin imobile în clădiri-monument istoric pentru restaurarea acestora și introducerea în
Programul național de restaurare a imobilelor monument istoric.

D.J.C. Arad Permanent

3 Digitalizarea activității Direcției Județene pentru Cultură Arad. D.J.C. Arad Permanent
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4 Crearea unei platforme pentru gestionarea procedurilor pentru obținerea avizelor, în cazul executării lucrărilor, asigurând
eficientizarea și transparentizarea gestionării, reducerea timpului pentru soluționarea dosarelor.

D.J.C. Arad Permanent

5 Digitalizarea reperelor din Lista monumentelor istorice. D.J.C. Arad Permanent

6 Crearea unei baze de date la nivelul DJC Arad pentru evidența patrimoniului arheologic din județul Arad. D.J.C. Arad Permanent

7 Inventarierea entităților/persoanelor care activează în domeniul cultural: organizații neguvernamentale și lucrători (persoane
fizice) din domeniul cultural.

D.J.C. Arad Permanent

8 Promovarea artiștilor și culturii scrise din România în interiorul și în afara granițelor țării prin susţinerea calendarului propriu de
manifestări ştinţifice şi a programului editorial propriu (în limita cheltuielilor posibile din veniturile extrabugetare).

D.J.C. Arad Permanent

9 Promovarea corectă și eficientă a activității Direcției Județene pentru Cultură Arad în cadrul unor campanii anuale de
comunicare publică.

D.J.C. Arad Permanent

10 Consolidarea relației cu mass-media în scopul promovării valorilor culturale și artistice. D.J.C. Arad Permanent

11 Simplificarea procedurii de avizare în materia protejării monumentelor istorice prin contribuția la modificarea și completarea
Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (echivalări, corecții ale Listei monumentelor istorice, ale
Registrului arheologic național și ale zonelor de protecție, elaborarea de reglementări urbanistice corespunzătoare, programe
de repertoriere a siturilor și monumentelor și de stabilire a unor criterii de diferențiere a siturilor și monumentelor în scopul
înscrierii corecte în categoriile A și B etc.);

D.J.C. Arad Permanent

12 Reglementarea sistemului de colectare a taxei Timbrul monumentelor istorice, în vederea creșterii finanțării pentru a sprijini
activitățile de protejare, restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice. 

D.J.C. Arad Permanent

13 Continuarea operaţiunilor de înregistrare a monumentelor istorice şi siturilor arheologice în baza sistemului informaţional
geografic (e-GISPAT), în conformitatea prevederilor Ordinului nr. 2828/2015 al Ministrului Culturii şi Cultelor.

D.J.C. Arad Permanent

14 Sprijinirea și controlul activităţii de cercetare arheologică din judeţul Arad, la solicitarea şi prin colaborare cu
persoanele/instituţiile autorizate în acest sens de către Ministerul Culturii.

D.J.C. Arad Permanent

15 Emiterea şi eliberarea obligaţiilor de folosinţă a monumentelor istorice, în baza prevederilor Legii 422/2001 republicată (din
oficiu şi la cerere, cu prioritate pentru obiective scoase la vânzare sau concesionare şi obiectivele supuse intervenţiilor
autorizate); eliberarea, la cerere, a documentelor privind dreptul de preemţiune.

D.J.C. Arad Permanent
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16 Monitorizarea şi gestionarea, în limita competenţelor legale, a problemelor privind starea monumentelor istorice; Cooperarea
cu autoritățile publice locale, cu Inspectoratul de Stat în Constructii și cu organele de poliţie pentru asigurarea protecţiei
monumentelor istorice.

D.J.C. Arad Permanent

17 Analizarea documentelor privind intervenţii la monumente istorice, în zona de protecţie sau zonele construite protejate şi
emiterea de avize/comunicări conform deciziilor comisiilor zonale sau naționale ale monumentelor istorice.

D.J.C. Arad Permanent

18 Aplicarea prevederilor Legii 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole extravilane. D.J.C. Arad Permanent

19 Monitorizarea stării de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile din Complexul Muzeal Arad și Biblioteca
Județeană Alexandru D.  Xenopol Arad.

D.J.C. Arad Permanent

20 Gestionarea cererilor pentru exportul bunurilor culturale mobile neclasate finalizate prin emiterea certificatelor de export
temporar sau definitiv.

D.J.C. Arad Permanent

21 Verificarea respectării obligațiilor ce revin operatorilor economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile în
colaborare cu poliţia.

D.J.C. Arad Permanent

22 Gestionarea cererilor de clasare provenite de la persoanele fizice sau instituții nespecializate. D.J.C. Arad Permanent

Capitolul  XVI. Ministerul Sportului

1 Întocmirea calendarului sportiv județean propriu. DJST Arad,structuri sportive, 
alți parteneri

Anual

Desfășurarea activităților sportive, conform calendarului propriu.
Promovarea sportului de performanţă (P1)
 - A. Campionate Naţionale (etape locale şi judeţene); DJST Arad,structuri sportive, 

alți parteneri
Anual

 - B. Alte competiţii (etape locale, judeţene şi interjudeţene); DJST Arad,structuri sportive, 
alți parteneri

Anual

Sportul pentru toţi (P2)

 - A.Acţiuni în colaborare cu Federaţia  „Sportul pentru Toţi”; DJST Arad,structuri sportive, 
alți parteneri

Anual

 - B.Acţiuni proprii. DJST Arad,structuri sportive, 
alți parteneri

Anual

3 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat și încheierea unor protocoale de colaborare cu administrația publică locală,
Inspectoratul Școlar Județean, Cabinetul  de medicină sportivă, universități, Servicii Publice Deconcentrate, mass-media, etc.

Partenerii menționați Anual

2
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4 Respectarea cadrului legislativ necesar organizării și funcționării domeniului sport. DJTS Arad Permanent

5 Finanțarea cluburilor sportive de drept privat și a asociațiilor județene sportive pe ramură de sport din subvenții de la bugetul
de stat pentru proiecte de activitate sportivă, conform Legii nr. 350/2005 și a Ordinului nr.664/2018.

DJTS Arad Anual

6 Sprijin pentru înființarea structurilor sportive cu personalitate juridică și fără în vederea obținerii Certificatului de Identitate
Sportivă.

DJST Arad Permanent

7 Îndrumarea tehnico-metodică și controlul structurilor sportive pe raza județului Arad, conform graficului, urmărirea eliminarii
deficiențelor acolo unde se constată.

DJST Arad Permanent

8 Sprijin logistic pentru perfecționarea antrenorilor, înscriere și avansare la C.N.F.P.A. DJST Arad Permanent

9 Asigurarea unui flux informațional eficient și operativ cu instituțiile și structurile sportive. DJST Arad Permanent

10 Promovarea valorilor sportului, a imaginii structurilor sportive și a sportivilor cu rezultate foarte bune la nivelul unităților
școlare, structurilor sportive, publicului, mass mediei.

DJST Arad, I.S.J., Structuri 
sportive, mass media

Permanent

11 Activități de promovare și cultivare a imaginii sportului ca model educațional, de eliminare din cadrul activităților sportive a
oricăror manifestari de intoleranță, violență, întărirea sentimentului de respect și sportivitate. Premierea celor mai frumoase
gesturi de toleranță și spirit sportiv.

DJST Arad , Comisia 
Județeană  de acțiune 

împotriva violenței în sport, 
Comisia Județeană de fair 

play

Permanent

12 Dezvoltarea relațiilor și schimburilor internaționale în domeniul sportului și educației fizice. DJST Arad Permanent

13 Programul “Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive”.
Întreținerea și modernizarea bazei materiale sportive existente, asigurarea unor dotări în scopul asigurării condițiilor pentru
pregătirea sportivilor și pentru organizarea de competiții naționale și internaționale oficiale, lucrări de remediere și verificare a
instalațiilor termice, electrice și lucrări de igienizare.

DJST Arad Permanent

Capitolul  XVII. Ministerul Justiției

 -  -  -

Capitolul  XVIII. Ministerul Afacerilor Interne

1 Crearea și implementarea unui sistem de management performant a resuresei umane pentru eficientizarea tuturor structurilor
inspectoratului precum și creșterea nivelului de profesionalizm al personalului.

IJJ Arad 12/31/2022
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2 Întărirea climatului de siguranță publică prin preveirea și descurajarea faptelor antisociale și consolidarea încrederii populației
în structurile de aplicare a legii.

IJJ Arad 12/31/2022

3 Amplificarea eforturilor pentru a corecta și a completa informarea cetățeanului cu privire la evenimentele de interes,
necesitatea respectării unor măsuri de protecție specifice unor situații de risc, precum și la subiecte care vizează activitatea
personalului IJJ Arad.

IJJ Arad 12/31/2022

4 Gestionarea eficientă a activităților specifice pentru identificarea, prevenirea și combaterea migrației ilegale și infracționalității
transfrontaliere înregistrate în zona de competență la frontiera cu Ungaria.

STPF Arad 2022

5 Asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de competență, transparență și deschidere către cetățean, cu
respectarea legislației în vigoare.

STPF Arad 2022

6 Reducerea deficitului de personal/organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/încadrarea
posturilor vacante cu cadre și sergenți gradați profesioniști.

ISU Arad 12/31/2022

7 Creșterea rezilienței comunităților/organizarea și desfășurarea exercițiilor interne județene pentru managementul situațiilor de
urgență complexe, la nivelul județului Arad.

ISU Arad 12/31/2022

8 Asigurarea unei prezențe active în segmentul stradal, în locurile și mediile cu potențial criminogen, în raport cu concluziile unor
analize de risc ce vor avea în vedere nevoile de siguranță specifice fiecări comunități sau grup vulnerabil, urmare a adoptării
unei noi strategii naționale de ordine și siguranță publică care va conduce la asigurarea unui grad ridicat de siguranță a
persoanelor, comunităților și patrimoniului acestora și eliminarea suprapunerilor de competență între instituțiile MAI de la nivel
local, în principal Poliția Română și Jandarmeria Română.

IPJ Arad 2022

9 Adaptarea măsurilor în plan operațional pentru prevenirea/limitarea răspândirii pandemiei generată de COVID-19. Măsuri
potrivit competențelor pentru verificarea modului de respectare a normelor de protecție sanitară în spațiile publice.

IPJ Arad 2022

10 Siguranța școlară - punerea în aplicare a prevederilor Planului Teritorial Comun de Acțiune încheiat la nivelul județului Arad și a
planurilor de acțiune încheiate cu autoritățile publice locale în vederea creșterii siguranței în spațiile școlare sau adiacente
acestora.

IPJ Arad 2022

11 Combaterea criminalității transfrontaliere. Combaterea migrației ilegale și a traficului de migranți pe raza județului Arad. IPJ Arad 2022

12 Consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere a încălcării legilației rutiere, prin utilizarea sistemelor de monitorizare a
traficului rutier.

IPJ Arad 2022

13 Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice, amplificarea eforturilor pentru a corecta și a completa
informarea cetățeanului cu privire la evenimentele de interes și subiecte care vizează activitatea personalului/structurilor MAI.

IPJ Arad 2022

14 Consolidarea pregătirii fizice, tactice și de utilizare a mijloacelor din dotare de către personalul instituției, ținând cont de
specificul misiunilor în teren.

IPJ Arad 2022
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15 Activități în vederea implementării proiectului "Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la IPJ Arad și UM
0556 Arad" prin POR 2014-2020. Implementarea efectivă a proiectului prin demararea construcțiilor.

IPJ Arad 2022

16 Consolidarea capacității de prevenție, intervenție și reacție la evenimente, pentru impunerea respectării legii la nivelul județului
Arad.

IPJ Arad 2022

Capitolul  XIX. Ministerul Apărării Naționale

 -  -  -

Capitolul  XX. Ministerul Afacerilor Externe

 -  -  -

                                                                                       P R E F E C T                                                                                                     

      TOTH CSABA

red./dact.Ovidiu Sfăşie, Diana Botorog,  Radu Lazăr, Imelda Krieger, Diana Iştoc, Radu Bălănean, Cosmin Pribac

     ŞEF SERVICIU

    SFĂȘIE OVIDIU
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