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CONSIDERA II GENERALE 
 
 
 
 

Obiectivul central constă în realizarea unui echilibru corect între 

economic şi social, fapt pentru care Planul de acţiuni menit a se derula la 

nivelul judeţului Cluj în anul 2016 propune un set de acţiuni şi măsuri 

concrete, cu impact şi relevanţă sistemică, având ca priorităţi:creşterea 

transparenţei administraţiei publice locale, cultivarea unui dialog 

constant şi eficient cu societatea civilă şi mediul de afaceri, reducerea 

corupţiei, îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice în serviciul 

cetăţeanului, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, 

creşterea gradului de absorbţie şi a calităţii proiectelor finanţate din 

fonduri structurale, sporirea calităţii actului educaţional, crearea de 

locuri de muncă, creşterea economică, dezvoltarea tehnologică, 

stimularea inovării şi antreprenoriatului, a cercetării ştiinţifice, susţinerea 

şi stimularea creatorilor de artă şi cultură. 
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1. REFORM  ADMINISTRATIV  
 

Institu ii implicate: 
 

 Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte  organe ale 
administra iei  publice centrale organizate  la nivelul jude ului Cluj 

 Alte structuri aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea organelor 
publice centrale, cu reprezentare la nivel teritorial 

 Companiile/societă ile na ionale/regiile autonome cu reprezentare  la nivelul 
jude ului Cluj  

 Primăriile municipiilor, oraşului Huedin şi comunelor din jude ul Cluj 
 

 
1.1. ADMINISTRA IE PUBLIC  EFICIENT  
 
 
1.1.1. Îmbunătă irea sistemului de rela ionare cu societatea civilă - îmbunătăţirea 

accesului la informaţiile de interes public şi transparenţă decizională.  
 

 Informarea corectă şi la timp a contribuabililor asupra noută ilor fiscale privind 
sistemul de taxe şi impozite prin utilizarea tuturor canalelor de comunica ie: 
seminarii cu mediul de afaceri, comunicare prin sistemul audio-video, 
publicarea pe site-ul propriu a noută ilor fiscale şi elaborarea de propuneri 
legislative privind simplificarea sistemului de impozite şi taxe 

 Îmbunătă irea serviciului de rela ii cu publicul la ghişeele poli iei 
 Mediatizarea activită ilor desfăşurate, a competen elor conferite de legi şi 

invitarea reprezentan ilor mass-media la ac iunile desfăşurate pentru prevenirea 
criminalită ii 

 Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentan ii organiza iilor patronale, 
sindicale şi de pensionari 

 Diseminarea/difuzarea de materiale informative privind func ionarea 
sistemului public de pensii, noută i legislative, etc. 

 Creşterea ponderii activită ilor de informare preventivă a popula iei prin 
participarea la realizarea unor emisiuni radio şi de televiziune ori prezentarea 
unor materiale la radio şi televiziune în vederea conştientizării popula iei 
despre importan a activită ii de prevenire pe care trebuie să o desfăşoare aceştia 

 Informarea asigura ilor şi a furnizorilor de servicii medicale asupra drepturilor 
şi obliga iilor care le revin în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 
potrivit prevederilor legale în vigoare 

 Organizarea de campanii de informare-educare-comunicare conform 
calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale,  europene si 
nationale  ale sănătă ii 

 Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public şi la informatia 
privind mediul 
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 Colaborare cu mass-media pentru informarea consumatorilor asupra produselor 
care pot sa prezinte risc pentru viata, sanatatea si interesele economice ale 
acestora 

 Punerea la dispozitia consumatorilor a brosurilor si publicatiilor de specialitate 
pentru o mai buna autoprotectie individuala, consilierea consumatorilor, fie 
prin apel telefonic, prin email sau cu ocazia depunerii unor sesizari si 
reclamatii direct la sediul CJPC Cluj 

 Organizarea de intalniri cu operatori economici pe categorii de produse si 
servicii in vederea consilierii acestora in ceea ce priveste legislatia in domeniul 
protec iei consumatorilor 

 Sprijinirea asociatiilor de consumatorilor si/sau incurajarea  ONG-urilor 
existente in vederea completarii obiectului de activitate cu cel de aparare a 
drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor 

 
1.1.2. Consultarea prealabilă a cetă enilor în luarea deciziilor administrative. 

Facilitarea implicării grupurilor cetă eneşti în formularea de ini iative 
legislative 

 
 Modernizarea conceptuală şi func ională în domeniul prevenirii  criminalită ii - 

realizarea unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care vor fi 
atrase instituţiile de la nivel local, organizaţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale, precum şi societatea civilă 

 Asigurarea accesului publicului la informa ia de mediu şi implicarea acestuia la 
luarea deciziilor de mediu - publicarea anun urilor şi deciziilor pe etape de 
procedura în reglementarea de mediu (avize, acorduri, autoriza ii); punerea la 
dispozi ia publicului a documenta iilor de sus inere a solicitărilor de 
reglementare de mediu; organizarea dezbaterilor publice în cadrul procedurilor 
de reglementare de mediu; 

 Continuarea consultării şi informării publicului în cazul unor proiecte sau 
planuri care se desfăşoară în arii naturale protejate 

 Ini ierea de campanii de informare şi conştientizare a popula iei în domeniul 
colectării selective a deşeurilor 

 Organizarea unor ac iuni de informare şi conştientizare cu ocazia 
evenimentelor din calendarul ecologic 

 
1.1.3. Profesionalizarea administra iei publice 
 

 Eficientizarea şi dinamizarea activită ilor poli iei prin perfec ionarea pregătirii 
personalului în conformitate cu standardele europene 

 Desfăşurarea activită ilor de prevenire pe baza criteriului de eficien ă, prin 
folosirea ra ională a resurselor, evaluarea permanentă a evolu iei situa iei 
operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport  cu starea de 
operativitate 
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 Asigurarea  instruirii profesionale a cadrelor medicale în vederea creşterii 
eficien ei activită ii de supraveghere şi control a infec iilor nosocomiale în 
unită ile sanitare cu paturi. 

 Instruirea personalului medical si a mediatorilor sanitari cu privire la modul de 
realizare si raportare a vaccinarilor  

 Colaborarea cu re eaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului medical 
pentru aplicarea prevederilor programului; 

 Asigurarea competen ei profesionale şi perfec ionarea continuă a personalului 
care execută etalonări şi verificări metrologice 

 Întărirea capacită ii de absorb ie a fondurilor europene în cadrul POS Mediu 
 

 
1.2. DESCENTRALIZARE - APROPIEREA ADMINISTRA IEI DE 

CET EAN 
 
1.2.1. Asigurarea continuită ii şi creşterea calită ii furnizării de servicii publice 
 

 Promovarea propunerilor pentru îmbunătă irea structurii Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean Cluj în concordan ă cu situa ia operativă înregistrată 

 Realizarea proiectelor în domeniul logistic privind  investi iile aflate în 
derulare. 

 Prevenirea şi contracararea infrac iunilor îndreptate împotriva persoanei şi a 
proprietă ii acesteia: creşterea operativită ii în solu ionarea sesizărilor şi 
reclama iilor 

 Eficientizarea activită ilor la nivelul sec iilor de poli ie rurală şi a posturilor de 
poli ie comunală pentru creşterea nivelului de siguran ă a cetă enilor din 
mediul rural 

 Îmbunătă irea concep iei şi modului de ac iune pentru realizarea interven iilor 
şi altor misiuni de urgen ă specifice 

o Finalizarea lucrarilor la Centrului  Jude ean de Coordonare şi 
Conducerea Interven iilor şi Dispecerat Integrat  

o Elaborarea „Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situa iilor de urgen ă 

o Colaborarea şi cooperarea cu Comitetele Locale pentru Situa ii de 
Urgen ă şi institu iile din componen a Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen ă şi men inerea permanentă a fluxului informa ional cu 
centrele operative cu activitate temporară şi/sau permanentă, constituite 
conform legisla iei în vigoare 

 Desfăşurarea activită ilor de prevenire pe baza criteriului de eficien ă, prin 
folosirea ra ională a resurselor, evaluarea permanentă a evolu iei situa iei 
operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport  cu starea de 
operativitate 

 Interven ia rapidă şi eficientă în fiecare focar de boală majoră pentru 
prevenirea extinderii acesteia, evitarea transmiterii de îmbolnăviri la om şi 
evitarea pagubelor economice. 
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 Continuarea demersurilor pentru clarificarea statutului juridic al tuturor 
clădirilor aflate în administrarea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă 
Avram Iancu al jude ului Cluj. 

 Eficientizarea plă ii pensiilor şi a altor drepturi sociale, a distribuirii biletelor 
de tratament pentru beneficiarii sistemului public de pensii 

 Eficientizarea acordării presta iilor pentru accidente şi boli profesionale 
 Aplicarea cu rigurozitate a normelor procedurale şi criteriilor medicale pentru 

stabilirea gradului de invaliditate 
 Asigurarea accesului la tratament in strainatate pentru bolnavii cu afectiuni 

care nu pot fi tratate in tara. 
 Monitorizarea şi dezvoltarea sistemului informatic  eDemos creat  în  cadrul 

proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a 
performanţelor administrative” şi care oferă acces liber la un set de indicatori 
la nivel de localitate, construi i pe baza surselor statistice din Sistemul Statistic 
Na ional. 

 Creşterea gradului de informatizare a institu iilor şi utilizarea eficientă a 
aplica iilor (O.J.C.P.I. Cluj) 

o e-Autoriza i – Sistem informatic de eviden ă a persoanelor fizice/juridice 
autorizate – înregistrarea şi actualizarea bazei de date cu privire la  
persoanele fizice/juridice autorizate la nivelul ANCPI şi unită ile 
subordonate 

o SIGCF – Sistem Informatic de gestiune a căr ilor funciare – conversia 
unui număr de 30.000 căr i funciare;  

o DDAPT – Arhivă digitală pentru titlurile de proprietate, actualizată la zi 
 Achizi ionare pachet software utilitare generale – licen ă MS Office– Direc ia 

Regională de Metrologie Legală Cluj – 9 mii lei, surse proprii (2015-2016) 
 Sistem informatic geografic GIS – 91 mii lei, buget local (2016) – comuna 

Tureni 
 Creşterea calită ii serviciilor medicale în unită ile sanitare cu paturi prin 

reducerea riscului la infec ie nosocomială 
 Elaborarea şi implementarea de strategii de dezvoltare şi inovare, optimizare, 

restructurare şi consultan ă în management – Oficiul Jude ean de Poştă Cluj 
 Modernizarea serviciilor poştale existente, dezvoltarea şi implementarea unor 

noi servicii financiare, bancare şi de asigurări de bază, pentru creşterea 
gradului de incluziune financiară la nivel na ional – Oficiul Jude ean de Poştă 
Cluj 

 Capitalizarea C.N. Poşta Română S.A. – vînzarea de capital prin subscriere 
publică, respectiv listarea pe pia a de capital (Oficiul Jude ean de Poştă Cluj) 

 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor şi proiectelor aferente obiectivelor noi SD 
(S.C. ELECTRICA S.A.) - Valoarea investiţiei: 400,3 mii lei, Programat 
2016: 400 mii lei,  buget de stat (2016) 

 Reidentificare terenuri cu hăr i, comuna Mihai Viteazu – 50 mii lei, buget local 
(2016) 

 Întăbulare  terenuri, clădiri, comuna Mihai Viteazu – 50 mii lei, buget local 
(2016) 
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 Îmbunătă irea condi iilor de muncă (reabilitări sedii administrative şi/sau 
achiziţionare utilaje, aparatură): 

o Extinderea sediului Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice 
Cluj - Valoarea investiţiei: 16.331 mii lei, Programat 2016: 3000 mii 
lei, buget de stat (2008-2016) 

o Modernizare spa iu  Inspectoratul de Poli ie Jude ean – str. Albac, nr. 15 
Cluj - Valoarea investiţiei: 6747,45 mii lei, Programat 2016: 651,87 mii 
lei,  buget de stat (2006-2016) 

o Sediu CRAP şi Sec ia 2 Poli ie Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 
6857,45 mii lei, Programat 2016: 1056,25 mii lei,  buget de stat (2015-
2017) 

o Modernizare clădire sediu PE Gherla (S.C. ELECTRICA S.A.) - 
Valoarea investiţiei: 1078 mii lei, Programat 2016: 504 mii lei,  buget 
de stat (2015-2016) 

o Modernizare clădire sediu PE Câmpia Turzii (S.C. ELECTRICA S.A.) - 
Valoarea investiţiei: 800 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei,  buget de 
stat (2016-2017) 

o Sediu administrativ Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Cluj - Programat 2016: 5000 mii lei, buget de stat (2008-
2017) 

o Repara ie calpitală clădire călători Sta ia CF Câmpia Turzii (proiectare şi 
execu ie) - Valoarea investiţiei: 1260 mii lei, Programat 2016: 560 mii 
lei, buget de stat (2016-2017) – propuneri 2016 - Sucursala Regionala 
CFR Cluj 

o Modernizare şi repara ii capitale la sediul Oficiului Jude ean de Poştă 
Cluj şi Oficiului Poştal nr. 1 - Valoarea investiţiei: 2002,59 mii lei, 
Programat 2016: 750 mii lei, surse proprii (2006-2019) 

o Modernizare spa iu la Oficiul Poştal nr. 6  - Valoarea investiţiei: 60 mii 
lei, Programat 2016: 50 mii lei, surse proprii (2016) 

o Investi ie la Oficiul Poştal Tritenii de Jos (proiectare şi execu ie 
branşament apă şi canalizare)  - Valoarea investiţiei: 15 mii lei, 
Programat 2016: 15 mii lei, surse proprii (2016) 

o Modernizare clădire administrativă sta ia de mixturi (municipiul Cluj-
Napoca) - Valoarea investiţiei: 1700 mii lei, Programat 2016: 1700 mii 
lei, buget local (2016) 

o Repara ii capitale sediul Primăriei Oraşului Huedin (corp 3) şi clădirea 
cu garaje de pe str. Horea, nr. 1  – 540 mii lei, buget local (2016) 

o Repara ii capitale la acoperişul sediului Primăriei Oraşului Huedin   – 
450 mii lei, buget local (2016) 

o Repara ii acoperiş sediu primărie, comuna Băişoara – 50 mii lei,  buget 
local (2016) 

o Reabilitare sediu primărie, comuna Borşa – 400 mii lei,  buget local 
(2016) 

o Modernizare fost sediu de poli ie, comuna Căpuşu Mare –150 mii lei,  
buget local (2016) 
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o Modernizarea sediului Primăriei Comunei Cî cău  – Valoarea investiţiei: 
400 mii lei, Programat 2016: 200 mii lei,  buget local (2016-2017) 

o Reabilitare clădire Primărie Comuna Cojocna – Valoarea investiţiei: 250 
mii lei, Programat 2016: 250 mii lei, buget local (2016) 

o Reabilitare arhivă - Primăria Comuna Cojocna – Valoarea investiţiei: 
100 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, buget local (2016) 

o Proiect tehnic construc ie anexe Primăria Comunei Feleacu  – Valoarea 
investiţiei: 10 mii lei, Programat 2016: 10 mii lei,  buget local (2016) 

o Reabilitare sediu primărie (comuna Frata) – Valoarea investiţiei: 140 mii 
lei, Programat 2016: 20 mii lei, buget local (2015-2016) 

o Construc ie sediu primărie, comuna Luna – 1330 mii lei, buget local 
(2016) 

o Construire sediu nou primărie în localitatea Mihai Viteazu, comuna 
Mihai Viteazu –Valoarea investiţiei: 4.222,766 mii lei, Programat 2016: 
4.312,5 mii lei, buget local + buget de stat (2016) 

o Achizi ionare imobil, comuna Mihai Viteazu –Valoarea investiţiei: 450 
mii lei, Programat 2016: 450 mii lei, buget local (2016) 

o Generator de temperatură şi umiditate – cameră climatică – Direc ia 
Regională de Metrologie Legală Cluj – 47 mii lei, surse proprii (2016) 

o Bază pentru verificat rulete – Direc ia Regională de Metrologie Legală 
Cluj – 40 mii lei, surse proprii (2016) 

o Pompă de presiune cu manometru digital – Direc ia Regională de 
Metrologie Legală Cluj – 17 mii lei, surse proprii (2016) 

o Traductor de moment de tensiune cu indicator – Direc ia Regională de 
Metrologie Legală Cluj – 10 mii lei, surse proprii (2016) 

o Achizi ionare computere de birou, inclusiv software – Direc ia 
Regională de Metrologie Legală Cluj – 10 mii lei, surse proprii (2016) 

o Achizi ie autoutilitară – Direc ia Regională de Metrologie Legală Cluj – 
68 mii lei, surse proprii (2015-2016) 

o Achizi ionare computere portabile, inclusiv software – Direc ia 
Regională de Metrologie Legală Cluj – 12 mii lei, surse proprii (2015-
2016) 

o Soft etalonare pipete – Direc ia Regională de Metrologie Legală Cluj – 
28 mii lei, surse proprii (2016) 

o Maşini, echipamente şi mijloace de transport -  Oficiul Jude ean de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj - Programat 2016: 72 mii lei, 
buget de stat (2016) 

o Achizi ii utilaje independente SD Cluj (S.C. ELECTRICA S.A.) - 
Valoarea investiţiei: 2641,3 mii lei, Programat 2016: 2641,2 mii lei,  
buget de stat (2016) 

o Achizi ie Dacia DUSTER 4x4 - Direc ia Jude eană pentru Sport şi 
Tineret  Cluj – 71 mii lei, surse proprii (2016) 

o Achizi ie sistem de rafturi pentru arhivă, municipiul Dej – 20 mii lei, 
buget local (2016) 

o Achizi ie imprimantă A3 color şi tehnică de calcul, municipiul Dej – 80 
mii lei, buget local (2016) 
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o Achizi ie instala ie aer condi ionat la Serviciul Eviden a Popula iei, 
municipiul Dej – 20 mii lei, buget local (2016) 

o Amenajare amplasament şi achizi ie ascensor pentru persoanele cu 
dizabilită i, municipiul Dej – 150 mii lei, buget local (2016) 

o Dotări sala multimedia 3D, librărie şi mobilier aferent, municipiul Dej – 
100 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ie rezervoare pentru clorură de calciu, municipiul Dej – 30 mii 
lei, buget local (2016) 

o Achizi ie utilaj multifunc ional, municipiul Dej – 710 mii lei, buget local 
(2016) 

o Achizi ionare pompe ISU, comuna Băişoara – 10 mii lei, buget local 
(2016) 

o Achizi ionare maşină de bătut zăpada, comuna Băişoara – 120 mii lei, 
buget local (2016) 

o Remiză PSI, comuna Frata – Valoarea investiţiei: 310 mii lei, 
Programat 2016: 25 mii lei, buget local (2016) 

o Reabilitare remiză PSI Tureni – 35 mii, buget local (2016) 
 

 
1.3. CONTINUAREA LUPTEI ÎMPOTRIVA CORUP IEI, aplicarea strict  a 

legisla iei privind incompatibilit ile, conflictul de interese, declararea 
averilor, a legisla iei anticorup ie şi a codurilor de integritate 
 

 Monitorizarea eficientă şi profesionistă a observatorilor din cadrul 
Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Cluj desemna i să participe la 
verificarea atribuirii contractelor de achizi ie publică cu risc mediu şi ridicat 

 Propuneri de modificări ale legisla iei specifice desprinse din practica 
participării la procedurile de atribuire a contractelor de achizi ie publică  

 Prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi 
fraudă fiscală şi vamală 

 Control economico-financiar privind gestionarea patrimoniului public din 
domeniul: regiilor autonome, societă ilor comerciale cu capital integral de stat 
sau majoritar de stat 

 Ac iuni de control financiar la companiile de stat, reprezentând verificări de 
subven ii, transferuri, concesionări, inventarieri 

 Prevenirea şi combaterea criminalită ii economico-financiare şi a corup iei: 
o Îmbunătă irea permanentă a activită ilor pentru contracararea 

criminalită ii economico-financiare, în special a evaziunii fiscale 
o Prevenirea şi combaterea infrac iunilor sau altor nereguli ce se comit în 

domeniul  circula iei mărfurilor, protejarea popula iei împotriva unor 
activită i comerciale ilicite 

o Investigarea faptelor de corup ie şi colaborarea în acest sens cu 
structurile competente, sub supravegherea Parchetelor 

 Monitorizarea coeren ei datelor din bazele centrale de asigura i şi de 
pensionari; eliminarea CNP-urilor eronate 
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 Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sitemului de stabilire şi 
plată a pensiilor – monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (erori, existen a 
în plată, în paralele, a mai multor dosare de pensii, plă i necuvenite de pensii 
anticipate/anticipate par ial, de invaliditate sau de urmaş, plă i nelegale de 
asigurări sociale) 

 Creşterea capacită ii de detectare a riscurilor de eroare, fraudă, corup ie asupra 
bugetului alocat prestaiilor sociale 

o Identificarea situa iilor în care s-au efectuat plă i necuvenite 
solicitan ilor; 

o Recuperarea drepturilor încasate necuvenit de beneficiari, în condi iile 
legii; 

o Monitorizarea şi controlul consiliilor locale privind recuperarea 
drepturilor încasate necuvenit de beneficiari; 

o Campanii de control ale inspectorilor sociali. 
 Ac iuni de control circula ie material lemons programate şi inopinante 

împreună cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj şi Inspectoratul de Jandarmi 
Jude ean Cluj  

 Verificarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea, 
prelucrarea şi comercializarea  materialelor  lemnoase. 

 Desfasurarea de ac iuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor de braconaj, 
impreuna cu gestionarii fondurilor cinegetice si cu cei ai Inspectoratului de 
Politie al Judetului  Cluj. 

 Implementarea  a două  programe de informare asupra necesită ii desfăşurării 
examenelor na ionale  în condi ii de transparen ă şi de corectitudine, stabilirea 
unui program de măsuri anticorup ie atât la nivelul cadrelor didactice cât şi a 
părin ilor, respectiv a elevilor 

 Verificarea si controlul intocmirii cererilor de finantare fundamentate pentru 
programele nationale de sanatate, precum şi a modului lor de desfăşurare la 
nivelul unită ilor sanitare din jude  

 
 

1.4. CREŞTEREA SIGURAN EI CET EANULUI 
 
 
1.4.1. Îmbunătă irea siguran ei în spa iile publice şi creşterea siguran ei în şcoli 
 

 Implementarea Planului de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă 
publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Prevenirea şi contracararea infrac iunilor îndreptate împotriva persoanei şi a 
proprietă ii acesteia: 

o Organizarea unor ac iuni în vederea prevenirii faptelor de natură 
judiciară, în special a faptelor cu violen ă şi contra patrimoniului 

o Monitorizarea şi destrămarea grupurilor infrac ionale nestructurate şi 
ocazionale. 
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 Modernizarea conceptuală şi func ională în domeniul prevenirii  criminalită ii - 
realizarea unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care vor fi 
atrase instituţiile de la nivel local, organizaţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale, precum şi societatea civilă 

 Asigurarea ordinii şi liniştii publice în întărirea climatului de siguran ă şi 
realizarea unei colaborări eficiente cu ceilal i factori abilita i în domeniu: 

o Aplicarea Sistemului integrat de prevenire şi combatere a fenomenului 
infracţional stradal 

o Creşterea fermită ii în sanc ionarea criminalită ii stradale şi a oricăror 
genuri de fapte prin care sunt lezate drepturile şi libertă ile fundamentale 
ale cetă enilor 

o Scăderea timpului de reac ie şi creşterea operativită ii în interven ie a 
forma iunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetă eni 

o Intensificarea controalelor efectuate în domeniul pazei obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protec iei persoanelor 

o Intensificarea controalelor pentru combaterea delictelor silvice 
 Men inerea unei rate a criminalită ii în limite rezonabile 

o Organizarea de razii, ac iuni şi controale, cu efective mărite, în zonele cu 
risc criminogen identificate 

o Cunoaşterea din timp a stărilor de pericol care afectează sau pot afecta 
ordinea publică, liniştea şi siguran a cetă eanului 

o Sistem de decuritate sediu ST Cluj – C.N. TRANSELECTRICA S.A. - 
Valoarea investiţiei: 180 mii lei, Programat 2016: 55 mii lei, surse 
proprii (2016 – 2017)  

o Camere de supraveghere municipiul Dej – 110 mii, buget local (2016) 
o Achizi ionare camere video în loc. Muntele Băişorii şi Băişoara, comuna 

Băişoara – 10 mii lei, buget local (2016) 
o Monitorizare video comuna Căpuşu Mare – 10 mii lei, buget local 

(2016) 
o Camere de supraveghere la căminul cultural din loc. Luncani,  comuna 

Luna – 8 mii lei, buget local (2016) 
o Camere de supraveghere la sala de sport din loc. Luncani,  comuna Luna 

– 8 mii lei, buget local (2016) 
o Achizi ionare sistem de supraveghere video în loc. Corneşti, comuna 

Mihai Viteazu – Valoarea investiţiei: 80 mii lei, Programat 2016: 80 mii 
lei, buget local (2016) 

 Prevenirea violen ei şi creşterea siguran ei elevilor 
o Încheierea unor planuri  de colaborare cu Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj, Gruparea 
Mobilă de Jandarmi Someşul Cluj, Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen ă Avram Iancu al jude ului Cluj, Agen ia Na ională Antidrog, 
Agen ia pentru Combaterea traficului de persoane 

o Organizarea în parteneriat cu Poli ia Jude eană a activităților de 
prevenire a violentei, a absenteismului, a traficului de persoane, a 
consumului de substanțe psihotrope 
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o Monitorizarea asigurării securită ii elevilor în perimetrul şcolilor şi în 
împrejurimi. Implicarea administrațiilor locale în susținerea 
achiziționării de sisteme de supraveghere externe sau interne 

o Colaborarea cu funda ii şi asocia ii specializate in activități de prevenire 
a consumului de substanțe psihotrope. Sprijinirea activită ilor de 
voluntariat propuse elevilor. 

o Achizi ionare sistem alarmă la  grădini a cu program prelungit din loc. 
Mihai Viteazu – Valoarea investiţiei: 10 mii lei, Programat 2016: 10 mii 
lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare sistem de supraveghere video la  Şcoala gimnazială Mihai 
Vodă, loc. Mihai Viteazu – Valoarea investiţiei: 40 mii lei, Programat 
2016: 40 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare camere de supraveghere şcoli,  comuna Luna – 6 mii lei, 
buget local (2016) 

 Prevenirea violentei la manifestarile sportive si a dopajului in sport 
 

1.4.2. Prevenirea şi combaterea infrac iunilor la regimul circula iei rutiere 
 

 Implementarea Programului partenerial pentru prevenirea accidentelor 
rutiere. 

 Organizarea şi efectuarea de ac iuni şi controale tematice, pe principalele cauze 
ale producerii accidentelor de circula ie: viteza, depăşiri, priorită i, pietoni 

 Dezvoltare şi modernizare semaforizare, realizare sincronizare şi intersec ii şi 
treceri de pietoni (municipiul Cluj-Napoca) - Valoarea investiţiei: 1500 mii lei, 
Programat 2016: 1500 mii lei, buget local (2016) 

 Achizi ionare şi montare sistem de supraveghere video-trafic în oraşul Huedin  
– Valoarea investiţiei: 382 mii lei, Programat 2016: 110 mii lei, buget local 
(2015-2016) 

 Montare sistem de supraveghere stradală, comuna Sănduleşti  – Valoarea 
investiţiei: 70 mii lei, Programat 2016: 70 mii lei, buget local (2016) 

 
1.4.3. Management performant şi capacitate crescuta de interven ie a structurilor 

cu responsabilită i în domeniul situa iilor de urgen ă 
 

 Implementarea Strategiei Na ionale de prevenire a situa iilor de urgen ă, cu 
accent deosebit pe concep ia de prevenire a dezastrelor, fie ele naturale, 
tehnologice sau biologice, pornindu-se de la principiul potrivit căruia 
prevenirea este de opt ori mai ieftină decât reac ia, interven ia. 

 Desfăşurarea activită ilor de prevenire pe baza criteriului de eficien ă, prin 
folosirea ra ională a resurselor, evaluarea permanentă a evolu iei situa iei 
operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport  cu starea de 
operativitate 

 Monitorizarea respectării legisla iei privind apărarea împotriva incendiilor la 
localită i, servicii publice deconcentrate, alte institu ii publice şi de către 
operatorii economici sursă de risc. 
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 Realizarea unei hăr i de risc în ceea ce priveşte rutele cele mai susceptibile la 
accidente de transport deşeuri periculoase, precum şi evaluarea cu instrumente 
specializate a zonelor de risc asociate operatorilor economici de tip SEVESO 
în care sunt implicate materiale şi deşeuri periculoase 

 Intensificarea controalelor la investi ii care au fost puse în func iune fără a 
solicita ob inerea autoriza ia de securitate la incendiu sau protec ie civilă şi 
efectuarea demersurilor pentru intrarea în legalitate a cazurilor depistate. 

 Actiuni de urmarire a respectarii prevederilor  Planurilor de aparare impotriva 
inundatiilor,  gheturilor si poluarilor accidentale ale Comitetelor Locale pentru 
Situa ii de Urgen ă si a constientizarii cetatenilor privind zona inundabila pe 
cursurile de apa, prin afisarea la primarii a hartilor cu benzile inundabile si a 
codului de culori privind fenomenele hidrometeorologice periculoase  

 Îmbunătă irea concep iei şi modului de ac iune pentru realizarea interven iilor 
şi altor misiuni de urgen ă specifice 

o Întocmirea şi transmiterea operativă a deciziilor, dispozi iilor şi 
ordinelor, asigurarea fluxului informa ional cu CON, CJSU, alte 
organisme implicate în gestionarea situa iilor de urgen ă, precum şi cu 
for ele proprii aflate în misiune. 

o Actualizarea şi completarea „Schemei cu riscurile teritoriale” precum şi 
actualizarea planurilor de cooperare cu institu iile care au atribu ii în 
acest domeniu. 

o Întocmirea şi transmiterea la toate unită ile administrativ-teritoriale din 
jude  a avertizărilor meteo şi hidrologice anterior producerii situa iilor de 
urgen ă, func ie de prognozele institu iilor de profil 

 AAppll iiccaarreeaa  PPRROOGGRRAAMMUULLUUII  DDEESSWWAATT    
o Sistem unitar national de statii automate pentru monitorizarea 

parametrilor hidrometeorologici   
o Asigura transmiterea permanenta de date privind precipitatiile, nivelul 

apei, temperaturii, etc. catre Centrele de Prognoza Hidrologica Bazinale 
şi Centrul National de Prognoza, in scopul maririi timpului de anticipatie 
in cazul producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase 

o Transmiterea datelor intr-un flux informational unitar asigura 
coordonarea exploatarii a acestora si armonizarea diverselor cerinte 
(aparare impotriva inundatiilor, hidroenergie, asigurarea debitelor 
necesare pentru folosintele din aval etc.) 

 Verificarea stării tehnice a lucrărilor din cadrul amenajărilor de îmbunătă iri 
funciare 

 Observa ii şi măsurători hidrologice şi hidrogeologice 
 Validarea, transmiterea mesajelor şi avertizărilor hidrologice şi hidrogeologice 
 Executarea de lucrări tehnice hidrologice şi hidrogeologice 
 Îndrumarea şi controlul sta iilor hidrologice şi hidrometrice 
  MMoonnii ttoorriizzaarreeaa//ccoonnttrroolluull   ccuu  pprriioorrii ttaattee  llaa  oobbiieeccttiivveellee//ssuurrsseellee  ppootteennttiiaallee  ddee  

ppoolluuaarree  ddiinn  ccaatteeggoorriiaa  ddee  rriisscc  mmaajjoorr  
  CCoonnttrroolluull   aaggeennţţii lloorr  eeccoonnoommiiccii     îînn  vveeddeerreeaa  rreesseeppccttăărrii ii   lleeggiissllaaţţiieeii   îînn  ddoommeenniiuull   

ggoossppooddăărrii rrii ii   aappeelloorr  şşii   rreedduucceerrii ii   pplloouuăărrii ii   aacccciiddeennttaallee  
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 Verificarea respectarii obligatiilor autoritatilor publice locale/judetene privind 
managementul deseurilor, stoparea depozitărilor ilegale  de deşeuri de orice fel 

 Urmarirea respectarii prevederilor regulamentelor de exploatare la acumularile 
de apa, in vederea asigurarii permanente a debitelor ecologice pe tronsoanele 
aval, pentru mentinerea capacitatii de dilutie, autoepurare si suportabilitate a 
retelei hidro, sustinerea conditiilor de viata a ecosistemelor acvatice 

 Realizarea Planului tehnic de gospodarire a apelor: 
o Exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor si constructiilor 

hidrotehnice din administrare 
o Întretinerea albiilor minore in colaborare cu autoritatile locale 
o Urmarirea comportarii constructiilor si lucrarilor hidrotehnice a 

instalatiilor si echipamentelor aferente acestora (UCC) 
o Activitati de cadastru apelor /actualizarea bancii de date 

 Constituirea şi reînnoirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, 
conform legisla iei 

 Igienizarea şi între inerea permanentă a cursurilor de apă, a podurilor şi 
pode elor, şan urilor şi rigolelor pentru asigurarea sec iunii de scurgere la ape 
mari 

 Investi ii pentru prevenirea producerii unor situa ii de urgen ă 
o Apărare de mal din gabioane pe Valea Olpret  
o Decolmatări văi (16,24 km): Sălătruc, Mintiu, Jichiş, Feneş, Căpuş, 

Chinteni, Nadăş, Gădălin, Borşa – aval pod CF, confluen ă cu râul 
Someşul Mic, Lujrediu şi Someşul Mic aval SH Salatiu (scoatere insulă) 

o Lucrări de consolidare DC170 Pruneni şi a malului Văii Mărului, zona 
afectată de alunecări de teren, comuna Aiton - Valoarea investiţiei: 700 
mii lei, buget local (2016) 

o Lucrări de consolidare şi îmbunătă irea  terenului de fundare la versant 
Parc balnear Torok, municipiul Dej - 311 mii lei, buget local (2016) 

o Regularizare curs pârâu Agârbiciu, comuna Căpuşu Mare – 1000 mii lei, 
buget local (2016) 

o Zid de spriji comuna Izvoru Crişului - 200 mii lei, buget de stat (2016) 
o Proiectare şi execu ie scară de incendiu la grădini a cu program prelungit 

din loc. Mihai Viteazu – Valoarea investiţiei: 70 mii lei, Programat 
2016: 70 mii lei, buget local (2016) 

o Înfiin are subunitate de Pompieri şi SMURD, inclusiv centru de formare 
profesională în localitatea Beliş, comuna Beliş – 5.414 mii lei, fonduri 
europene (2016-2018)  

o Achizi ie rezervoare pentru clorură de calciu, municipiul Dej – 30 mii 
lei, buget local (2016) 

o Achizi ie utilaj multifunc ional, municipiul Dej – 710 mii lei, buget local 
(2016) 

o Achizi ionare utilaj de deszăpezire şi dotarea căminului cultural 
Aşchileu-Mic, comuna Aşchileu – Valoarea investiţiei: 362 mii lei, 
Programat 2016: 100 mii lei, fonduri europene (2015-2016) 
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o Achizi ionare pompe ISU, comuna Băişoara – 10 mii lei, buget local 
(2016) 

o Achizi ionare maşină de bătut zăpada, comuna Băişoara – 120 mii lei, 
buget local (2016) 

o Remiză PSI, comuna Frata – Valoarea investiţiei: 310 mii lei, Programat 
2016: 25 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare autoutilitară PSI, comuna Căpuşu Mare  - 176 mii lei, 
PNDR 

o Achizi ionare autospecială interven ii situa ii de urgen ă, comuna Căpuşu 
Mare  (PNDR) 

o Reabilitare remiză PSI Tureni – 35 mii, buget local (2016) 
o Depozit situa ii de urgen ă Tureni – 74 mii, buget local (2016) 
 

1.4.4. Pregătirea autorită ilor publice şi a popula iei pentru răspuns în situa ii de 
urgen ă şi dezastre naturale 

 
 Continuarea programului demarat în anul 2008 pentru pregătirea tuturor 

membrilor componentei preventive  din serviciile voluntare pentru situa ii de 
urgen ă, conform planului aprobat de  prefect pe baza ordinului ministrului 
afacerilor interne. 

 Continuarea activită ilor şi ac iunilor aferente campaniilor nationale de 
informare preventivă privind prevenirea situa iilor de urgen ă: ”R.I.S.C. – 
Renun ă, „Improviza iile sunt Catastrofale” şi  „Nu tremur la cutremur” (cu 
sprijinul E-On România); Organizarea unor activită i cu ocazia Zilei de „Mar i 
13 – Ziua informării preventive” 

 Creşterea ponderii activită ilor de informare preventivă a popula iei prin 
participarea la realizarea unor emisiuni radio şi de televiziune ori prezentarea 
unor materiale la radio şi televiziune în vederea conştientizării popula iei 
despre importan a activită ii de prevenire pe care trebuie să o desfăşoare aceştia 

 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea a patru aplica ii tactice complexe, cu 
subunită ile din componen a unită ii şi angrenarea în această activitate a 
membrilor Comitetului Jude ean, Comitetelor Locale pentru Situa ii de 
Urgen ă, a serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen ă, operatorilor 
economici şi nu în ultimul rând a popula iei, în rezolvarea unor situa ii 
provocate de factori umani sau naturali. 

 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor publice 
voluntare şi private pentru situa ii de urgen ă 

 
1.4.5. Consolidare clădirilor 
 

 Restaurare turn clădire, str. Mo ilor, nr. 3 (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei: 1.969 mii lei, Programat 2016: 1.679 mii lei, buget local (2015-
2016) 
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 Modernizare, consolidare clădire, str. Memorandumului, nr. 22 (municipiul 
Cluj-Napoca) – Valoarea investiţiei: 8.779 mii lei, Programat 2016: 2.500 mii 
lei, buget local (2013-2016) 

 Modernizare clădire, str. Mo ilor, nr. 3 (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei: 2.500 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local (2016-2017) 

 Modernizare clădire, str. Mo ilor, nr. 7 (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei: 10.000 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local (2016-
2017) 

 Campanie na ională de combatere a riscurilor de căderi de la înăl ime si surpări 
de maluri pe şantierele fixe si mobile 

 
1.4.6. Protec ia consumatorilor 
 

 Desfăşurarea de ac iuni de control metrologic legal al mijloacelor de măsurare 
şi al măsurărilor prin ac iuni de control cu tematică prestabilită de Biroul 
Român de Metrologie Legală şi prin inspec ii şi testări inopinate 

 Efectuarea de verificări metrologice şi etalonări ale mijloacelor de măsurare  
 Avizarea, autorizarea şi supravegherea laboratoarelor de verificări metrologice 

ale agen ilor economici 
 Efectuarea de expertize metrologice în conformitate cu procedurile legale 

elaborate de către Biroul Român de Metrologie Legală asupra mijloacelor de 
măsurare de interes public reclamate 

 Efectuarea de verificări prin sondaj a produselor preambalate existente pe pia ă 
 Verificarea mijloacelor de joc electronice pentru punerea în legalitate 
 Incheierea/reînnoirea de protocoale interinstitutionale cu serviciile publice 

deconcentrate si alte institutii reprezentative ale statului, cu atributii similare in 
aplicarea legislatiei privind drepturile consumatorilor 

 Sprijinirea asociatiilor de consumatorilor si/sau incurajarea  ONG-urilor 
existente in vederea completarii obiectului de activitate cu cel de aparare a 
drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor 

 Supravegherea proactiva a pietei produselor si serviciilor prin controale 
tematice transmise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, 
precum si prin tematicile proprii intreprinse la nivelul Centrului Regional 
pentru Protec ia Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj. Astfel se au in 
vedere urmatoarele grupe de produse si servicii: 

Produse alimentare : carne si produse din carne; lapte si produsele lactate, produsele 
preambalate ( faina de grau, faina de malai, zahar, orez, gris), bauturi racoritoare, ape 
minerale, masline; ciuperci, produse specifice sarbatorilor pascale si cele specifice 
sarbatorilor de iarna , la care se vor urmari: incadrarea produselor in cantitatea neta, 
incadrarea in data limita de consum, respectarea conditiilor de etichetare, depozitare 
si pastrare, conformitatea produselor pe baza buletinelor de analiza  emise de 
laboratoarele acreditate. 
La produsele nealimentare: acumulatori si baterii , produse cosmetice, incaltaminte; 
imbracaminte; detergenti; piese auto; produse electrocasnice, eficienta energetica; 
lampi; jucarii, nivel de zgomot; compatibilitate electromagnetica; echipamente de 
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joasa tensiune; siguranta produselor, la care se va urmari conformitatea produselor 
conform Legii 449/2003, modul de rezolvare a reclamatiilor primite din partea 
consumatorilor vizavi de nerespectarea termenului de aducere la conformitate a 
produselor (maxim 15 zile), modul de etichetare, de intretinere a produselor de 
imbracaminte, incaltaminte, incadrarea in termenul de garantie si acordarea garantiei 
de maxim 24 luni, traducerea in limba romana a documentelor informative, afisarea 
pretului final care sa cuprinda TVA, taxa de mediu. 
La prestatorii de servicii se vor urmari: clauze abuzive din contractele incheiate in 
domeniul asigurarilor; agentiilor de turism; serviciilor  financiar-bancare;  serviciilor 
de cazare  si de alimentatie publica; transport urban, national si international,  aerian ; 
vanzari in afara spatiilor comerciale; case de schimb valutar; saloane de coafura, 
frizerie, cosmetica; curatatorii chimice; spalatorii auto; pompe funebre; servicii post 
garantie;contracte la distanta;  contracte de furnizare a serviciilor incheiate cu 
propriterii si asociatiile de proprietari pentru energie termica, energie electrica, gaz, 
apa, salubritate, serviciile de telecomunicatii: internet, TV cablu, telefonie fixa si 
mobila, agentiile imobiliare 

 Supravegherea reactiva a pietei se va realiza prin cercetarea si solutionarea cu 
maxima operativitate si responsabilitate a sesizarilor/reclamatiilor depuse de 
catre consumatori referitoare la produsele si serviciile cu deficiente 
achizitionate  

 Urmărirea eficien ă a comer ului sau a schimburilor de animale şi produse 
alimentare, respectiv produse care pot influen a starea de sănătate a animalelor 
provenite din comer  intracomunitar sau import din ări ter e. 

 Asigurarea sănătă ii publice veterinare şi a consumatorilor prin controlul 
bolilor transmisibile de la animale la om (zoonoze) 

 Interven ia rapidă şi eficientă în fiecare focar de boală majoră pentru 
prevenirea extinderii acesteia, evitarea transmiterii de îmbolnăviri la om şi 
evitarea pagubelor economice. 

 Educarea şi informarea consumatorilor 
o Colaborare cu mass-media pentru informarea consumatorilor asupra 

produselor care pot sa prezinte risc pentru viata, sanatatea si interesele 
economice ale acestora; 

o Organizarea manifestarilor ocazionate de Ziua Mondiala a 
Consumatorilor  

o Dezvoltarea actiunilor educative, in particular a celor indreptate spre 
consumatorii tineri, astfel 

 Organizarea de intalniri a specialistilor Comisariatului Jude ean 
pentru Protec ia Consumatorilor Cluj cu elevii din scolile clujene 
la orele de educatie pentru sanatate si la orele de dirigentie, dupa 
caz, in scopul educarii lor in calitate de consumatori; 

 Concursuri tematice interscolare (organizarea Concursului 
National “Alege!Este dreptul tau!”) 

o Imbunatatirea comunicarii cu cetatenii pentru a le oferi informatiile de 
care acestia au nevoie privind drepturile şi protec ia consumatorilor  
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o Punerea la dispozitia consumatorilor a brosurilor si publicatiilor de 
specialitate pentru o mai buna autoprotectie individuala, consilierea 
consumatorilor, fie prin apel telefonic, prin email sau cu ocazia 
depunerii unor sesizari si reclamatii direct la sediul Comisariatului 
Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Cluj 

o Organizarea de intalniri cu operatori economici pe categorii de produse si 
servicii in vederea consilierii acestora in ceea ce priveste legislatia in domeniul 
protec iei consumatorilor 

o Centrul de excelen ă pentru industrii creative (municipiul Cluj-Napooca) – 
Valoarea investiţiei: 58398 mii lei, Program 2016: 42.254 mii lei, buget local 
(2012-2016) 

o Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor (municipiul Cluj-Napooca) – 
Valoarea investiţiei: 37437 mii lei, Program 2016: 3900 mii lei, fonduri 
europene (2013-2016) 

 
1.4.7. Asigurarea securită ii şi sănătă ii în muncă 
 

 Organizarea şi desfăşurarea de campanii europene şi na ionale în domeniu: 
o Campanie europeană coordonată de Comitetul Înal ilor Responsabili cu 

Inspec ia Muncii (en.: SLIC) privind prevenirea alunecărilor şi căderilor 
la acelaşi nivel 

o Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi 
Sănătate în Muncă sub egida Agen iei Europene pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă – „Locuri de munca sănătoase pentru toate vârstele”. 

o Campanie na ională privind implementarea în sistemul de învă ământ a 
proiectului „Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă”. 

o Campanie na ională de combatere a riscurilor de căderi de la înăl ime si 
surpări de maluri pe şantierele fixe si mobile 

o Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a 
muncii tinerilor şi copiilor  

o Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a 
legisla iei privind protec ia cetă enilor români care lucrează în 
străinătate, detaşarea salaria ilor în cadrul prestării de servicii 
transna ionale, exercitarea unor activită i cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, dialogul social, protec ia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

 Desfăşurarea unor ac iuni tematice de control privind:  
o expunerea lucrătorilor la agen i chimici la locul de munca 
o securitatea şi sănătatea în muncă în unită ile cu locuri de munca verzi 

(recuperare - reciclare deşeuri, producere energie electrica din surse 
regenerabile) şi în unită ile de producere si distributie energie electrica 

o imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi 
expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive in exploatarile 
miniere, silozurile de cereale, fabricile de nutreturi combinate, de 
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fabricare a bauturilor alcoolice, a mobilei, activitatile din compania 
Romarm si unitatile de distributie a combustibililor solizi, lichizi, gazosi 
si al produselor derivate. 

o desfasurarea activitatilor cu articole pirotehnice 
o aplicarea Codului Muncii de către angajatori, informarea, consultarea si 

instruirea lucratorilor, registrul general de eviden ă a salaria ilor 
o încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României 
o egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărba i 
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2. DEZVOLTARE ECONOMIC  
 

Institu ii implicate: 
 Direc ia Generală a Finan elor Publice Cluj 
 Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Coopera ie Cluj 
 Direc ia de Sănătate Publică a Jude ului Cluj 
 Direc ia Jude eană pentru Tineret şi Sport  Cluj 
 Compartimentul de Inspec ie Teritorială pentru Resurse Minerale Cluj 
 Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială Cluj 
 Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă Cluj 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj 
 Direc ia Jude eană de Statistică Cluj 
 Administra iile Bazinale de Apă Someş-Tisa, Mureş şi Crişuri 
 Sistemele de Gospodărire a Apelor Cluj, Alba şi Bihor 
 Oficiul Jude ean de Poştă Cluj 
 C.N. de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” S.A. – 

Sucursala de Transport  Cluj 
 S.C. Electrica S.A.- S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice „Electrica 

Distribu ie Transilvania Nord” S.A.  –   Sucursala Cluj-Napoca  
 SNTGN „Transgaz” SA  Mediaş – Exploatarea Teritorială Cluj 
 CN de Căi Ferate C.F.R. SA Bucureşti  – Sucursala „Centrul Regional  
 SNTFC „CFR Cǎlǎtori” SA Sucursala de Transport Feroviar de Cǎlǎtori Cluj 

S.C.  
 Compania de Apă SOMEŞ S.A. Cluj 
 Primăriile Municipiilor: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Oraşului Huedin  
 Primăriile Comunelor: Aghireşu, Aluniş, Aşchileu, Băişoara, Beliş, Cămăraşi, 

Căpuşu Mare, Ceanu Mare, Călăraşi, Ciucea, Cî cău, Cojocna, Feleacu, Frata,  
Izvoru Crişului, Luna, Mica, Mihai Viteazu, Mociu, Măguri Răcătău, 
Sănduleşti, Tureni, Valea Ierii 

 
 
2.1. STABILITATE, DEZVOLTARE ŞI INVESTI II 
 
2.1.1. Utilizarea  transparentă, ra ională şi eficientă a resurselor bugetare 
 

 Colectarea indicatorilor programelor de sanatate de la unitatile sanitare - 
aprobarea referatelor de necesitate pentru achizitii si cheltuieli pe programe 
in functie de prioritatile stabilite de catre coordonatorul de program si cu 
incadrarea in bugetul alocat derularii programului respectiv 

 Coordonarea implementarii programelor de sanatate publica in domeniul 
bolilor netransmisibile 

o Actiuni de verificare si control a modului de desfasurare a programelor 
nationale de sanatate, derulate in unitatile sanitare din judetul 
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o Actiuni de verificare si control a modului de intocmire a cererilor de 
finantare fundamentate pentru programele nationale de sanatate, derulate 
in unitatile sanitare din judetul Cluj 

o Actiuni de analiza a gradului de utilizare a fondurilor alocate pentru 
derularea programelor nationale de sanatate publica 

 
2.1.2. Creşterea gradului de ocupare prin crearea de locuri de muncă  
 

 Implementarea programelor cu finan are de la bugetul de stat  în scopul 
dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

o Program destinat activităţilor de comerţ şi servicii - sprijinirea 
operatorilor economici, societă i  şi societă i cooperative, prin facilitarea 
accesului la finan are, în scopul îmbunătă irii performan elor economice 
şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerin ele 
determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, 
prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea 
locurilor de muncă, sporirea protec iei consumatorilor şi securită ii 
alimentare. 

o Program naţional multianual de microindustrializare - încurajarea şi 
stimularea înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în 
sectoarele prioritare, sus inerea investi iilor, creşterea volumului de 
activitate şi a competitivită ii IMM din aceste sectoare 

o Program multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor din 
mediul rural - stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării 
structurilor economice private înfiin ate în mediul rural prin creşterea 
numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea 
accesului IMM-urilor înfiin ate în mediul rural la sursele de finan are, în 
contextul reducerii discrepan elor economice dintre mediul urban şi cel 
rural. 

o Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul 
tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START - 
Obiectivul programului îl constituie stimularea înfiin ării de noi 
întreprinderi, mici şi mijlocii, îmbunătă irea performan elor economice 
ale celor existente, creşterea poten ialului de accesare a surselor de 
finan are şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale 
întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice 
private. 

o Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
– TIM -  

 dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături 
parteneriale între IMM, bănci, fonduri de garantare şi IMM din 
Uniunea Europeană 

 dezvoltarea capacită ii şi a spiritului antreprenorial prin 
organizarea de ateliere de lucru în cadrul evenimentului cu exper i 
de la Comisia Europeană 

 dezvoltarea abilită ilor inovative şi consolidarea unui mediu 
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economic competitiv 
 creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse 

economiei na ionale 
 Creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor prin crarea de programe de sprijin 

în demararea afacerilor, acordarea de facilită i fiscale pentru angajatori, sprijin 
pentru ocuparea primului loc de muncă, servicii de informare, orientare şi 
consiliere profesională 

o Centrul de resurse pentru ONG 
o Proiecte ale ONG-urilor finan ate la Concursul local de proiecte 
o Activită i permanente de informare şi consiliere în cadrul Centrului de 

Tineret din comuna Mihai Viteazu 
 Centrul  TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor (municipiul Cluj-Napoca) –  

  Valoarea investiţiei:  37.437 mii lei, Programat 2016: 3.900 mii lei, fonduri 
europene (2013-2016) 

 Acordarea serviciilor de mediere a locurilor de munca 
 Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adul ilor; 
 Autorizarea şi monitorizarea activită ii furnizorilor de formare profesională 

autoriza i. 
 Organizarea Cursurilor de formare profesionala   
 Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de expirarea 

indemnizatiei pentru  somaj                    
 Ocuparea prin  Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca 

someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale 
 Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca persoane cu 

handicap 
 Promovarea de programe integrate pentru incluziunea socială a romilor, 

pornind de la creşterea ratei de ocuparea a acestora şi consolidarea rela iei 
dintre autorită ile guvernamentale cu organiza iile nonguvernamentale, pentru 
a identifica nevoile acestora                               

 Stimularea mobilitatii tinerilor prin subventii pentru chirie pentru cei care se 
muta in alt judet pentru primul loc de munca. 

 Scutirea  pentru o perioadă de 1 an, a contribu iilor sociale datorate de 
angajatori în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel pu in 
egală cu 2 ani, a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani şi a persoanelor cu vârsta mai 
mare de 45 de ani;  

 
2.1.3. Consultare regulată cu mediul de afaceri ca element-cheie în elaborarea 
unor politici de dezvoltare durabilă 
 

 Elaborarea şi gestionarea bazei de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din 
regiunea Nord-Vest, inclusiv prezentarea obiectului de activitate al fiecărei 
întreprinderi; 

 Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu organiza iile patronale 
reprezentative la nivel regional şi local pentru întreprinderile mici şi mijlocii, 
prin organizarea de evenimente si prezentari in colaborare cu acestea 
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 Implementarea tehnică şi financiară a programelor de sprijinire a înfiin ării de 
noi întreprinderi şi de sus inere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la 
nivel local, potrivit procedurilor de implementare 

   Urmărirea modului de implementare la nivel local a programelor şi 
formularea de propuneri de îmbunătă ire a procedurilor de implementare, în 
vederea respectării indicatorilor de performan ă ai programelor de finan are. 

 Stimularea mediului de afaceri local prin ac iuni de conştientizare a factorilor 
locali şi a asocia iilor de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
implicate direct în crearea condi iilor necesare sus inerii incubatoarelor de 
afaceri, parcurilor ştiin ifice, tehnologice şi soft; 

 Informarea corectă şi la timp a contribuabililor asupra noută ilor fiscale privind 
sistemul de taxe şi impozite prin organizarea de seminarii cu mediul de afaceri 

 Cercetare ştiin ăfică, dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, 
valorificarea talentului şi expertizei românilor din ară şi diaspora pentru 
competitivitate economică şi bunăstarea cetă enilor 

o Centrul de resurse pentru ONG 
o Proiecte ale ONG-urilor finan ate la Concursul local de proiecte 
o Blink-THE YOUTH CONFERENCE 

 Colectarea datelor de la operatorii economici şi gospodăriile popula iei, 
prelucrarea acestora şi realizarea cercetărilor statistice la termenele aprobate 
din domeniile: agriculturii, silviculturii, mediului, industriei, comer ului 
exterior şi interior, serviciilor, cercetarii-dezvoltării şi inovării,  demografiei, 
nivelului de trai, for ei de muncă, educa iei, culturii, sănăta ii şi pre urilor 
 

2.1.4. Dezvoltarea şi exploatarea resurselor naturale într-o manieră profitabilă şi 
sustenabilă 

  
 Reducerea consumurilor energetice în transporturi şi clădiri 

o Realizare şarpantă cu mansardă şi reabilitare termică clădire sediu CE 
Cluj şi magazie – S.C. TRANSELECTRICA S.A. – Valoarea 
investiţiei:701,07 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, surse proprii 
(2013-2016) 

o Creşterea eficien ei energetice a blocurilor de locuin e din municipiul 
Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei: 2.000 mii lei, Programat 2016: 
2.000 mii lei, buget local (2015-2016) 

o Reabilitarea termică clădiri multietajate (municipiul Cluj-Napoca) – 100 
mii lei rest de plată, buget local 

o Modernizare re ele termice (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei:5000 mii lei, Programat 2016: 1500 mii lei, buget local 
(2013-2016)  

 Asigurarea cercetării şi exploatării durabile a resurselor minerale 
o Controlul activită ii de cercetare geologică (respectarea prevederilor 

licen elor de exploatare şi permiselor de prospec iune, a prevederilor 
proiectelor geologice, a avizelor emise de ANMR, etc.) 

o Controlul exploatării resurselor minerale 



 24 

 Controlul realizării protec iei şi exploatării ra ionale a 
zăcămintelor de substan e minerale utile, precum şi a măsurilor 
stabilite pentru prevenirea degradării mediului prin aceste 
activită i 

 Verificarea respectării prevederilor din programele anuale de 
exploatare şi din documenta iile tehnico-economice care au stat la 
baza licen ei pentru concesiune/exploatare 

 Controlul respectării licen elor, permiselor, avizelor, normativelor 
şi instruc iunilor emise cu caracter obligatoriu, în domeniul 
cercetării, exploatării şi protejării rezervelor minerale 

 Urmărirea şi verificarea produc iei extrase, a calculului, 
înregistrării şi plă ii taxelor şi redeven elor miniere către bugetul 
de stat de către agen ii economici care desfăşoară activită i în 
acest domeniu 

 Participarea la analiza cauzelor care au determinat avarii la 
lucrările de cercetare geologică şi de exploatare, precum şi la 
stabilirea măsurilor de lichidare a acestora 

 Raport tehnic privind extragerea nisipurilor şi pietrişurilor din 
albiile şi malurile cursurilor de apă şi din terase 

 Asigurarea in conditii de siguranta a cerintelor de apa 
o AAllooccaarreeaa  jjuuddiicciiooaassaa  aa  rreessuurrsseelloorr  ddee  aappaa  llaa  nniivveell   bbaazziinnaall   iinn  ccoonnffoorrmmii ttaattee  

ccuu  cceerriinntteellee  ddee  aappaa  ssooll iiccii ttaattee  ––  bbaallaannţţaa  aappeeii 
o Monitorizarea modului de conformare cu prevederile regulamentului de 

exploatare/graficului dispecer, a stocului de apa cantonat in acumularile 
hidrotehnice cu rol in alimentarea cu apa 

o Actualizarea Registrului zonelor protejate al spatiului hidrografic 
Somes-Tisa avand in vedere cerintele art. 6 al Directivei Cadru Apa - 
zone de protectie pentru captarile de apa (suprafata si subterana) 
destinate potabilizarii 

o Monitorizarea stadiului implementarii programului de masuri in 
conformitate cu cerintele art. 11 al Directivei Cadru Apă  

o Instituirea zonei de protec ie hidrogeologică pentru alimentarea cu apă 
potabilă, comuna Băişoara – 10 mii lei, buget local (2016) 

 Gospodarirea durabila, monitoringul, protectia resurselor de apa  
o Asigurarea fondului de date si informatii tehnice necesare  fundamentarii 

deciziei de gospodarire a apelor, prin intermediul infrastructurii tehnice 
bazinale de monitoring cantitativ si calitativ Sinteza privind calitatea 
apelor, raport tehnic privind apele subterane, anuarul privin 
gospodarirea apelor, actualizare Plan de prevenire si combatere poluari 
accidentale şi a Planului hidrometrie de exploatare la utilizatori, plan 
restricţii  

o Monitorizarea corpurilor de apa de suprafata si subterane conform 
manualului de operare  

o Monitorizarea impactului calitativ a evacuarilor reglementate de ape 
uzate in receptorii naturali (spectrul de indicatori si frecventa)  
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o Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici prin prelevarea şi 
efectuarea de analize fizico-chimice din probe de apă de suprafa ă 
curgătoare (râuri), stătătoare (lacuri), ape uzate şi analize biologice din 
probe de apă de suprafa ă curgătoare (râuri), stătătoare (lacuri) 

o Monitorizarea impactului cantitativ al  prelevarilor de apa asupra 
resursei   de apa - captari de apa bruta din surse de suprafata sau 
subteran 

o Asigurarea ssuuppoorrttuulluuii   tteehhnniicc  ssii   jjuurriiddiicc  aall   aaccttiiuunnii lloorr  ddee  iinncchheeiieerree  aa  
aabboonnaammeenntteelloorr,,  vveerrii ff iiccaarree//iinnssppeeccttiiee  iinn  tteerreenn,,  mmoonnii ttoorriinngguull   ccaall ii ttaattii ii   
aappeelloorr,,  mmoonnii ttoorriinngguull   ccaannttii ttaattiivv,,  ccaaddaassttrruu,,  ppaattrriimmoonniiuu,,  pprreeccuumm  ssii   aa  aacceelloorraa  
ddee  aaddmmiinniissttrraarree  ssii   eexxppllooaattaarree  aa  ssiisstteemmuulluuii   nnaattiioonnaall   ddee  ggoossppooddaarrii rree  aa  
aappeelloorr  îînn  vveeddeerreeaa  emiterii de acte de reglementare privind regimul 
lucrarilor pe ape si in legatura cu apele (avize, autoriza ii de gospodărire 
a apelor, notificări pentru începerea execu iei, notificări pentru punerea 
în func iune, avize de amplasament, premise de traversare, negociere 
program de etapizare, consulta ii tehnice) 

o Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale 
o Elaborarea Rapoartelor (tehnice) privind gospodărirea apelor subterane, 

colectarea şi epurarea apelor uzate EUROSTAT, realizarea lucrărilor 
pentru asigurarea cerin elor de apă a localită ilor şi epurarea apelor uzate 
urbane ale agen ilor economici industriali şi agrozootehnici 

o Actualizarea Planului hidrometriei de exploatare a folosin elor  
o Execu ie lucrări la bazinul de apă, comuna Băişoara – 50 mii lei, buget 

local (2016) 
o Contoare în Muntele Băişorii,  comuna Băişoara – 20 mii lei, buget local 

(2016) 
 
2.1.5. Investi ii strategice în infrastructura comunită ilor locale: şcoli, dispensare, 

lăcaşe de cult, servicii de electricitate, apă şi canalizare, gaze naturale,  
iluminat public, salubrizare 

 
 Reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de transport gaze naturale prin 

conducte 
o Conductă de transport gaze naturale Ø 20 Sărmăşel-Baia Mare-Satu 

Mare, zona Sucutard - Valoarea investiţiei: 2400 mii lei, Programat 
2016: 2400,0 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – urmare 
rezilieră contractului cu S.C. CONDMAG S.A. lucrarea a fost 
repreogramată pentru licita ie în 2016 

o Conductă de transport gaze naturale Ø 12 Cămăraş-Lunca Câ căului, 
zona aga  - Valoarea investiţiei: 516,62 mii lei, Programat 2016: 160,0 
mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – lucrări de consolidare şi 
apărare de mal urmare inunda iilor din iunie 2014, albia râului fiind 
modificată ceea ce a dus la afectarea conductei de transport gaze 

o Înlocuire SRM Triteni -  Valoarea investiţiei:100 mii lei, Programat 
2016: 100,0 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – contract de 
achizi ie finalizat 
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o Înlocuire SRM Boian - Valoarea investiţiei:230 mii lei, Programat 
2016: 230,0 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – procedura de 
achizi ii în curs de derulare 

o NT Ceanu Mare - Valoarea investiţiei:727,2 mii lei, Programat 2016: 
727,2 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – este în derulare 
procedura de achizi ie pentru alimentare cu energie electrică şi 
automatizări 

o SRM Dej II - Valoarea investiţiei:150 mii lei, Programat 2016: 150,0 
mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ)  

o Robinet R159 Cî cău - Valoarea investiţiei:16,5 mii lei, Programat 
2016: 16,5,0 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – refacerea 
împrejmuirii în scopul securizării robinetului şi extinderea acesteia, 
pentru ca sistemul de alimentare cu energie electrică furnizată de 
panourile solare să fie cuprins în interiorul incintei. Procedura de 
achizi ie publică este în derulare. 

o Proiectare şi execu ie bran ament gaze naturale, înlocuire centrale 
termice/energie electrică existente cu centrale termice proprii pe gaz la 
Oficiul Poştal nr. 13 - Valoarea investiţiei: 40 mii lei, Programat 2016: 
40 mii lei, surse proprii (2016) 

o Introducere re ea alimentare gaze naturale în loc. Cheia şi în zonele nou 
construite, comuna Mihai Viteazu -50 mii lei, buget local (2016) 

 Introducerea re elelor de alimentare cu energie electrică, execu ia de 
branşamente 

o Modernizare şi injec ie de putere în LEA 0,4 kV, inclusiv branşamente, 
Răscruci  – Valoarea investiţiei:1500 mii lei, Programat 2016: 500 mii 
lei, surse  proprii, 2016-2017 (S.C. ELECTRICA S.A.) 

o Modernizare LEA joasă tensiune şi branşamente, loc. Miceşti, Rediu  – 
Valoarea investiţiei:2300 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, surse 
proprii, 2016-2017  (S.C. ELECTRICA S.A.) 

o Modernizare LES joasă tensiune şi branşamente, loc. Turda  –Valoarea 
investiţiei:400 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, surse proprii, 2016-
2017 (S.C. ELECTRICA S.A.) 

o LEA 400 Kv Gădălin-Suceava, inclusiv interconectare la SEN  – 
Valoarea investiţiei:471.826 mii lei, Programat 2016: 2 mii lei, surse 
proprii,  2013-2017 (S.C. TRANSELECTRICA S.A.) 

o Electrificări zone nou construire Comuna Mihai Viteazu – 100 mii lei, 
buget local (2016) 

o Alimentare cu energie electrică locuin e sar Roşieni, comuna Mociu – 
Valoarea investiţiei: 194 mii lei, Programat 2016: 194 mii lei, buget 
local (2015-2016) 

o Electrificare zona Caps-Şoimu – Centru de pregătire situa ii de urgen ă, 
comuna Valea Ierii – Valoarea investiţiei: 700 mii lei, fonduri 
guvernamentale (2016-2018) 
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 Extinderea instala iilor existente de alimentare cu energie electrică 
o Extinderea re elei de distribu ie str. Oaşului, zona Lomb, municipiul 

Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei: 2.209 mii lei, Programat 2016: 300 
mii lei, surse proprii, 2016-2017 (S.C. ELECTRICA S.A.) 

o Extinderea re ele electrice şi electrificări rurale ( Valea Gârboului, 
Chinteni) – Valoarea investiţiei: 900 mii lei, Programat 2016 (pentru 
Cluj): 20 mii lei, surse proprii, 2016-2017  (S.C. ELECTRICA S.A.) 

o Extindere re ea electrică în  oraşul Huedin – 100 mii lei, buget local 
(2016) 

o Modernizat şi extindere iluminat public, municipiul Cluj-Napoca – 
Valoarea investiţiei: 3.000 mii lei, Programat 2016: 3.000 mii lei, buget 
local (2015-2016) 

o Modernizare şi extindere sistem iluminat public led SWISS Program de 
Cooperare Elve iano-Român, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea 
investiţiei: 8024 mii lei, Programat 2016: 2000 mii lei,  buget local 
(2016-2017) 

o Extindere re ea iluminat public str. Vâlcele, municipiul Dej – 330 mii lei, 
buget local (2016)  

o Extindere re ea iluminat public zona Triaj, municipiul Dej – 120 mii lei, 
buget local (2016)  

o Extindere re ea iluminat public str. Ursului, str. Gălbenelelor, Valea 
Chiejdului, municipiul Dej – 40 mii lei, buget local (2016)  

o Extindere iluminat public în loc. Călăraşi, comuna Călăraşi - Valoarea 
investiţiei: 25 mii lei, Programat 2016: 25 mii lei, buget local (2016) 

o Extindere re ea 0,4 kW în loc. Bogata, comuna Călăraşi - Valoarea 
investiţiei: 32 mii lei, Programat 2016: 32 mii lei, buget local (2016) 

o Extindere iluminat public în loc. Mănăşturel, comuna Călăraşi - 80 mii 
lei, buget local, 2016 

o Modernizat iluminat public, comuna Cămăraşu –Programat 2016: 1.400 
mii lei, buget local (2016-2017) 

o Modernizat iluminat public, comuna Căpuşu Mare – Valoarea 
investiţiei: 516,666 mii lei, Programat 2016: 250 mii lei, buget local 
(2016) 

o Extindere iluminat public str. Republicii-Barbu Lăutaru, comuna 
Cojocna  -51 mii lei, buget local, 2016 

o Extindere iluminat public Morişti Fata Carii, comuna Cojocna  - 40 mii 
lei, buget local, 2016 

o Reabilitare iluminat public, comuna Ciucea – Valoarea investiţiei: 
202,353 mii lei, Programat 2016: 70 mii lei, buget local (2013-2016) 

o Extindere re ea iluminat public, comuna Frata – 100 mii lei, buget local 
(2016)  

o Extindere, reabilitări, modernizări iluminat stradal, Comuna Mihai 
Viteazu – Valoarea investiţiei:1.364 mii lei, Programat 2016: 273 mii 
lei, buget local (2016) 
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 Realizarea proiectelor de investitii de alimentare cu apa, canalizare si statii 
de epurare ape uzate  

 
Re ele de apă şi canalizare 

o Modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în Sta ia CF 
Aghireşu (proiectare şi execu ie) - Valoarea investiţiei: 263 mii lei, 
Programat 2016: 97 mii lei, buget de stat (2016-2017) – propuneri 2016 
- Sucursala Regionala CFR Cluj 

o Extindere re ea apă-canal pe str. Oaşului, municipiul Cluj-Napoca – 
Valoarea investiţiei: 65.157 mii lei, buget local + AFM (2015-2016) 

o Extindere re ea apă-canal în  oraşul Huedin – 100 mii lei, buget local 
(2016) 

o Introducere apă potabilă şi canalizare la şcoli şi grădini e, comuna 
Aghireşu - 153 mii lei, buget local (2016) 

o Aduc iune apă DN1 km 453+350 sursa Turda, comuna Tureni - 
Valoarea investiţiei: 960 mii lei, Programat 2015: 300 mii lei, buget 
local (2015-2016) 

o Branşamente de apă  şi racorduri canalizare în loc. Tureni, comuna 
Tureni - Valoarea investiţiei: 389,393 mii lei, Programat 2016: 130 mii 
lei, buget local (2015-2016) 

Re ele de apă şi sta ii de epurare/tratare, sta ii de filtrare 
o Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele 

Cluj-Sălaj- în implementare 
Beneficiar: S.C. Compania de Apă “Someş” 
Valoare totală estimativă: 644.334,078 mii lei 
Scop: îmbunătă irea procedurii de tratare a apei potabile şi a distribu iei 
acesteia şi colectarea apelor uzate şi tratarea lor în 8 aglomerări urbane 
din jude ele Cluj (Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin) şi Sălaj 
Obiective: 
 Construc ia/modernizarea susrselor de apă destinate extragerii apei 

potabile 
 Construc ia/reabilitarea sta iilor de tratare a apei potabile/apei uzate 
 Extinderea/reabilitarea re elelor de apă şi canalizare 
 Construc ia/reabilitarea instala iilor de tratare a nămolului 
 Contorizare, echipamente de laborator, pentru detectarea perderilor, 

etc. 
 Asisten ă tehnică pentru pregătirea proiectului(inclusiv 

documenta iile de achizi ie) administrare şi publicitate(inclusiv 
conştientizarea popula iei). 

o Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii - în implementare 
Beneficiar: S.C. Compania de Apă “Someş” 
Valoare totală estimativă: 217.522 mii lei  
Scop: îmbunătă irea procedurii de tratare a apei potabile şi a distribu iei 
acesteia şi colectarea apelor uzate şi tratarea lor în regiunea Turda-
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Câmpia Turzii (Turda, Câmpia Turzii, Luna, Viişoara, Mihai Viteazu, 
Sănduleşti) 
Obiective: 
 Reabilitarea câmpurilor de pu uri de la Corneşti şi Călăraşi şi a 

captării de la Hăşdate 
 Îmbunătă irea tratării apei potabile (Corneşti, Mihai Viteazu, 

Hăşdate) 
 Îmbunătă irea distribu iei apei potabile (toate aglomerările) 
 Îmbunătă irea colectării apei uzate (toate aglomerările) 
 Îmbunătă irea tratării apei uzate (reabilitarea Sta iei de Epurare 

Câmpia Turzii) 
 Re ele de apă, sta ii de pompare 

o Extindere alimentare cu apă Valea Chiejdului, municipiul Dej – 
Programat 2016: 298 mii lei, buget local (2016) 

o Extinderea re ea alimentare cu apă şi relocare branşamente în loc. Băi a, 
municipiul Gherla –100 mii lei, buget local (2016) 

o Reabilitare şi extinderea re elei de alimentare cu  apă potabilă în 
Sta iunea Turistică Muntele Băişorii, comuna Băişoara – 90 mii lei,  
buget local (2016) 

o Extinderea re elei de alimentare cu  apă potabilă în loc. Năoiu, comuna 
Cămăraşu –Programat 2016: 40 mii lei,  buget local (2016) 

o Extinderea re elei de alimentare cu  apă potabilă în loc. Sîmboleni, 
comuna Cămăraşu –Programat 2016: 45 mii lei,  buget local (2016) 

o Alimentare cu apă potabilă în localită ilr Păniceni şi Straja, comuna 
Căpuşu Mare  – Valoarea investiţiei: 20 mii lei, buget local   

o Extindere re ea alimentare cu apă potabilă Cî cău-Muncel, comuna 
Cî cău  – Valoarea investiţiei: 1600 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei 
PNDR  (2013-2016) 

o Alimentare cu apă potabilă în localitatea Iacobeni, comuna Ceanu Mare 
– Valoarea investiţiei: 2.753 mii lei, Programat 2016: 45,5 mii lei 
(2010-2017) 

o Alimentare cu apă potabilă în localitatea Boian, comuna Ceanu Mare – 
Valoarea investiţiei: 2.547 mii lei, Programat 2016: 230 mii lei, buget 
local şi buget de stat (2012-2016) 

o Alimentare cu apă potabilă în localitatea Valea lui Cati, comuna Ceanu 
Mare – Valoarea investiţiei: 861 mii lei, Programat 2016: 154,4 mii lei, 
buget local şi buget de stat (2015-2018) 

o Alimentare cu apă potabilă Feleacu  – Valoarea investiţiei: 2611,2 mii 
lei, Programat 2016: 483,35 mii lei, buget local (2013-2017) 

o Alimentare cu apă potabilă zona centru loc. Feleacu  – Valoarea 
investiţiei: 7025 mii lei, Programat 2015: 1523,5 mii lei, buget local + 
buget de stat PNDL (2010-2017) 

o Prelungire conductă de apă potabilă comuna Izvoru Crişului  –260 mii 
lei, buget de stat (2016) 

o Extindere re ea de apă potabilă în loc. Măguri-Răcătău –100 mii lei, 
buget local (2016) 
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o Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cheia, 
comuna Mihai Viteazu  –Valoarea investiţiei: 1.588,3 mii lei, Programat 
2016: 880 mii lei, buget local + buget de stat (2014-2018) 

o Asigurarea sistemelor de apă potabilă în comuna Mihai Viteazu  –200 
mii lei, buget local (2016) 

Re ele de canalizare 
o Execu ie re ea de canalizare în grupa tehnică la Revizia Vagoane Cluj - 

Valoarea investiţiei: 300 mii lei, Programat 2016: 300 mii lei, surse 
proprii (C.F.R. Călători) 

o Extindere re ea de canalizare Băi a, str. Someşului, municipiul Gherla– 
Valoarea investiţiei: 40 mii lei, Programat 2016: 40 mii lei, buget local 
(2016) 

o Branşamente consumatori la re eaua de canalizare a loc. Aluniş, comuna 
Aluniş – 500 mii lei, buget local (2016) 

o Canalizare loc. Săcel, comuna Băişoara  – 50 mii lei, buget local (2016) 
o Canalizare loc. Băişoara, comuna Băişoara  – 50 mii lei, buget local 

(2016) 
o Canalizare comuna Beliş  – 543,168 mii lei, fonduri europene (2016-

2017) 
o Canalizare loc. Agârbiciu, comuna Căpuşu Mare  – Valoarea investi iei: 

2941 mii lei, Programat 2016: 329 mii lei, buget local+PNDL (2015-
2016) 

o Canalizare loc. Păniceni, comuna Căpuşu Mare  – Valoarea investi iei: 
10 mii lei, buget local 

o Extindere re ea de canalizare în loc. Cî cău, Sălişca, comuna Cî câu  – 
Valoarea investiţiei: 6.500 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, FEADR 
(2016-2018) 

o Racorduri canalizare în comuna Cojocna  – Valoarea investiţiei: 87 mii 
lei, Programat 2016: 50 mii lei, buget local (2015-2016) 

o Studiu de fezabilitate - re ea de canalizare în loc. Feleacu, comuna 
Feleacu – Valoarea investiţiei: 130 mii lei, Programat 2016: 101 mii lei, 
buget local (2015-2016) 

o Canalizare comuna Frata – Valoarea investiţiei: 6415 mii lei, Programat 
2015: 3984 mii lei, buget de stat (2015-2016) 

o Lucrări de canalizare loc. Izvoru Crişului  –Valoarea investiţiei: 332 mii 
lei, Programat 2016: 332 mii lei, buget  de stat (2016) 

o Realizarea unui sistem complet de canalizare în comuna Mihai Viteazu  
–Valoarea investiţiei: 9069,126 mii lei, Programat 2016: 3000 mii lei, 
buget local + buget AFM (2013-2016) 

o Canalizare loc. Copăceni, comuna Sănduleşti - Valoarea investiţiei: 
5886,63 mii lei, Programat 2016: 606,4 mii lei, buget local + fonduri 
europene (2010-2016) 

o Execu ie re ea cablaje în subteran (electrice, telefonice, iluminat public, 
TV cablu) pe str. M. Eminescu, Miori ei, Pia a Lupeni, str. Ştefan cel 
Mare, A. Vlaicu, Înfră irii, Gutinului, municipiul Dej – 440 mii lei, 
buget local (2016) 
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o Execu ie cablaje subterane str. Petru Rareş şi Pia a Centrală, municipiul 
Dej – 600 mii lei, buget local (2016) 

o Racord utilită i apă şi canal, extindere re ea apă str. Dealul Perlelor, 
relocare instala ii telefonie, gaz, electrice – proiectare şi execu ie pe 
traseul străzilor ce vor fi modernizate, municipiul Dej – 240 mii lei, 
buget local (2016) 

o Realizarea re ea edilitară în loc. Boteni şi Crişeni, comuna Mociu  – 60 
mii lei, buget local (2016-2017) 

 Investi ii pentru asigurarea  salubrizării  localită ilor 
o Sistem integrat de management al deşeurilor Cluj, municipiul Cluj-

Napoca - Valoarea investiţiei: 19.925 mii lei, Programat 2016: 5000 mii 
lei, buget local  

o Achizi ie utilaje cu echipament de cură ire, municipiul Dej - 100 mii lei, 
buget local  

o Achizi ie toalete ecologice, municipiul Dej - 100 mii lei, buget local  
o Extindere facilitare de stocare, municipiul Gherla - 250 mii lei, buget 

local (2016) 
o Achizi ie autospecială transport deşeuri, comuna Căpuşu Mare - 

Valoarea investiţiei: 2260 mii lei, Programat 2016: 130 mii lei, buget 
local (2016) 

o Achizi ie tractor pentru salubritate, comuna Luna  - 200 mii lei, buget 
local (2016) 

o Amplasare coşuri de gunoi loc. Luna, în comuna Luna – 12,5 mii lei, 
buget local (2016) 

 Construire, repara ii, amenajări, modernizare, extindere, dotare cămine 
culturale, monumente, centre istorice  

o Restaurare, reabilitare monumente istorice şi comemorative, municipiul 
Cluj-Napoca –Programat 2016: 500 mii lei, buget local (2015-2016) 

o Construire monumente şi plăci dedicate oraşelor înfră ite cu municipiul 
Cluj-Napoca –250 mii lei, buget local (2016) 

o Refacerea infrastructurii Oraşului Comoară – modernizare căi acces 
centru istoric, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 23755 mii 
lei, Programat 2016: 500 mii lei, fonduri europene (2014-2016) 

o Protejare şi interven ii asupra clădirilor aituate în ansamblul urban - 
Centrul istoric, municipiul Cluj-Napoca - 5000 mii lei, buget local 
(2016-2017) 

o Modernizare clădire Casa de Cultură a Studen ilor (municipiul Cluj-
Napoca) – Valoarea investiţiei: 150 mii lei, Programat 2016: 200 mii 
lei, buget local (2016-2017) 

o Modernizare cinematograf DACIA (municipiul Cluj-Napoca) – 
Valoarea investiţiei: 6062 mii lei, Programat 2015: 185 mii lei, buget 
local (2013-2016) 

o Proiectare şi execu ie amenajare spa ii Muzeu de istorie, librărie, sală 
multimedia, proiec ie 3D (municipiul Dej) – 70 mii lei, buget local 
(2016) 
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o Reabilitare Galerie de Artă (municipiul Dej) – 70 mii lei, buget local 
(2016) 

o Proiectare şi amenajare spa ii tehnice Casa de Cultură Arta (municipiul 
Dej) – 185 mii lei, buget local (2016) 

o Reabilitare sala mare Casa de Cultură şi spa ii anexe (municipiul Dej) – 
400 mii lei, buget local (2016) 

o Monument Eroil comuna Frata –20 mii lei, buget local (2016) 
o Reabilitarea Monumentul Eroilor loc. Mihai Viteazu, comuna Mihai 

Viteazu –60 mii lei,  buget local (2016) 
o Repara ii cămin cultural Săcel, comuna Băişoara – 50 mii lei, bugetul 

local (2016) 
o Achizi ionare utilaj de deszăpezire şi dotarea căminului cultural 

Aşchileu-Mic, comuna Aşchileu – Valoarea investiţiei: 362 mii lei, 
Programat 2016: 100 mii lei, fonduri europene (2015-2016) 

o Repara ii cămin cultural Muntele Băişorii, comuna Băişoara – 10 mii lei, 
bugetul local (2016) 

o Modernizare cămine culturale, comuna Beliş – 226,32 mii lei, fonduri 
europene (2016-2017) 

o Modernizare cămine culturale în satele Dîngău Mare şi Căpuşu Mic, 
comuna Căpuşu Mare – Valoarea investiţiei: 2260 mii lei, PNDR (2016-
2018) 

o Modernizare cămin cultural Sălişca, comuna Cî cău – Valoarea 
investiţiei: 900 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, FEADR (2016-
2018) 

o Construire imobil cămin cultural, comuna Frata - 100 mii lei, bugetul 
local (2016) 

o Construc ie  cămin cultural sat Măguri, comuna Măguri Răcătău –
Valoarea investiţiei: 400 mii lei, Programat 2016: 350 mii lei, bugetul 
local (2015-2018) 

o Modernizare şi dotare cămine culturale, comuna Mica – 22.500 mii lei, 
fonduri europene (2016) 

o Împrejmuire cămin cultural, comuna Mica – 250 mii lei, buget local 
(2016) 

o Amenajare peisagistică şi împrejmuire căminul cultural Mihai Viteazu –
350 mii lei, bugetul local (2016) 

o Achizi ionare sistem de amplificare la căminul cultural Mihai Viteazu –
150 mii lei, bugetul local (2016) 

o Achizi ionare sistem climatizare la căminul cultural Mihai Viteazu –10 
mii lei, bugetul local (2016) 

o Achizi ionare cortină la scena mică la căminul cultural Mihai Viteazu –
11 mii lei, bugetul local (2016) 

o Achizi ionare sistem de alarmă la căminul cultural Mihai Viteazu –3 mii 
lei, bugetul local (2016) 

o Repara ii acoperiş cămin cultural Ceanu Mic, comuna Tureni - 30 mii 
lei, buget local (2016) 



 33 

o Construire cămin cultural Valea Ierii - Valoarea investiţiei: 600 mii lei,  
buget local şi fonduri europene (prin GAL) (2016-2018) 

 Investi ii în sănătate 
o Complex de servicii socio-medicale pentru adul i (municipiul Cluj-

Napoca) - Valoarea investiţiei: 2250 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, 
buget local (2016-2017) 

o Reabilitare şi modernizarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca - 
Valoarea investiţiei: 42842 mii lei, Programat 2016: 600 mii lei, buget 
local (2008-2016) 

o Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din Spitalul Clinic Municipal 
Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 32306 mii lei, Programat 2016: 
2900 mii lei, buget local (2014-2016) 

o Repara ii capitale pavilion 1 la Spitalul Municipal Dej – 769,19 mii lei, 
buget local (2016)  

o Amenajare spa iu  aparat radiologic, municipiul Dej – 60 mii lei, buget 
local (2016)  

o Dotări Spitalul Municipal Dej - 1698 mii lei, buget local (2016) 
o Dotări Ambulan ă Spitalul Municipal Dej - 8 mii lei, buget local (2016) 
o Achizi ionare cazan încălzire centrală Spital Orăşenesc Huedin – 60 mii 

lei, buget local (2016) 
o Construire post de transformare    electric (PTE) - Spital Orăşenesc 

Huedin - 75 mii lei, buget local (2016) 
o Repara ii punct sanitar Muntele Băişorii – 20 mii lei, buget local (2016) 
o Repara ii la dispensar uman Băişoara – 20 mii lei, buget local (2016) 
o Înfiin are subunitate de Pompieri şi SMURD, inclusiv centru de formare 

profesională în localitatea Beliş, comuna Beliş – 5.414 mii lei, fonduri 
europene (2016-2018)  

o Construire dispensar medical loc. Cojocna, comuna Cojocna –500 mii 
lei, buget local (2016) 

o Construire dispensar medical uman, comuna Mociu –600 mii lei, buget 
local (2016) 

 Dezvoltarea infrastructurii şcolare  
o Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Şcolii I. 

Agârbicianu, Liceului Avram Iancu şi Liceului M. Eminescu (municipiul 
Cluj-Napoca) –  Valoarea investiţiei:56.131 mii lei, Programat 2016: 
46.600 mii lei, buget local (2014-2016) 

o Construire creştă  str. Ep. Nicolae Ivan (municipiul Cluj-Napoca) –  
Valoarea investiţiei:4.690 mii lei, Programat 2016: 1.050 mii lei, buget 
local  

o Construire creşă  str. Donath nr. 238 (municipiul Cluj-Napoca) –  
Valoarea investiţiei:4.765 mii lei, Programat 2016: 2.159 mii lei, buget 
local (2016) 

o Compartimentare mansardă creşă str. Spetimiu Albinii nr. 91 
(municipiul Cluj-Napoca) –  Valoarea investiţiei:1.167 mii lei, 
Programat 2016: 250 mii lei, buget local (2016-2017) 
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o Supraetajare corp C Liceul  Teologic Adventist Maranatha (municipiul 
Cluj-Napoca) –  Valoarea investiţiei:4.570 mii lei, Programat 2016: 500 
mii lei, buget local (2016-2017) 

o Modernizare şi reconversie clădire în grădini ă şi creşă, municipiul Cluj-
Napoca, str. Mo ilor, nr. 58 – Valoarea investiţiei: 2722 mii lei, 
Programat 2016: 31 mii lei, buget local – rest de plată (2012-2016) 

o Reabilitare fa adizare Şcoala Generală nr. 1 Dej – 50 mii lei, buget local 
(2016) 

o Amenajare Şcoala Generală nr. 5 Dej – 150 mii lei, buget local (2016) 
o Amenajare Grădini a Lumea Piticiilor Dej – 40 mii lei, buget local 

(2016) 
o Mansardare şi extindere Grădini a Arlechino Dej – 350 mii lei, buget 

local (2016) 
o Dotări unită i de învă ământ în municipiul Dej (grădini a Junior, 

Colegiul Na ional Andrei Mureşanu, Liceul Tehnologic Constantin 
Brâncuşi şi Liceul Tehnologic Someş) – 57,19 mii lei, buget local (2016) 

o Repara ie capitală la grădini a Arici Pogonici din municipiul Gherla  - 
Valoarea investiţiei: 1.065 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, buget 
local (2013-2016) 

o Amenajare CT la Liceul Tehnologic Vlădeasa, oraşul Huedin  –– 
Valoarea investiţiei: 426 mii lei, Programat 2016: 30 mii lei, buget local 
(2015-2016) 

o Reabilitare Şcoală Primară Fodora, comuna Aşchileu – Valoarea 
investiţiei: 800 mii lei, Programat 2016: 400 mii lei, buget local + 
Consiliul Jude ean Cluj (2016-2017) 

o Reabilitare şi repara ii Şcola Gimnazială Aşchileu Mare, comuna 
Aşchileu – Valoarea investiţiei: 1380 mii lei, Programat 2016: 200 mii 
lei, credit intern (2008-2016) 

o Reabilitare anexă Şcoală Gimnazială Aşchileu Mare, comuna Aşchileu – 
Valoarea investiţiei: 150 mii lei, Programat 2016: 150 mii lei, buget 
local + Consiliul Jude ean Cluj (2016) 

o Reabilitare şi modernizare grădini ă, comuna Cî cău – Valoarea 
investiţiei: 1350 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, FEADR (2016-
2018) 

o Repara ie instala ie electrică la şcoala gimnazială Mihai Viteazu –10 mii 
lei, buget local (2016) 

o Proiectare şi execu ie scară de incendiu la grădini a cu program prelungit 
din loc. Mihai Viteazu –70 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare sta ie sonorizare la  grădini a cu program prelungit din loc. 
Mihai Viteazu –10 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare sistem alarmă la  grădini a cu program prelungit din loc. 
Mihai Viteazu –10 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare videoproiectoare la  Şcoala gimnazială Mihai Vodă, loc. 
Mihai Viteazu –10 mii lei, buget local (2016) 

o Achizi ionare sistem de supraveghere video la  Şcoala gimnazială Mihai 
Vodă, loc. Mihai Viteazu –40 mii lei, buget local (2016) 
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o Construire grădini ă comuna Mociu –30 mii lei, buget local (2016) 
o Reabilitare şcoală în loc. Comşeşti, comuna Tureni  - 50 mii lei buget 

local (2016) 
 
 
 
2.2. FISCALITATE 
 
2.2.1. Îmbunătă irea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin 
încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea şi 
descentralizarea administra iilor fiscale. 
 

 Îmbunătă irea educării şi informării contribuabililor pe linie de legisla ie 
fiscală care să ducă la creşterea civismului fiscal 

 Depunerea în termen a declara iilor fiscale 
 Utilizarea modalită ilor de stingere a obliga iilor bugetare inclusiv a tuturor 

modalită ilor de executare silită, punându-se un accent deosebit pe creşterea 
gradului de conformare voluntară la plată a impozitelor, taxelor şi 
contribu iilor sociale 

 
 
2.2.2. Creşterea veniturilor la buget prin ameliorarea colectării taxelor şi 
impozitelor. 
 

 Asigurarea prin unită ile trezoreriei statului a unei execu ii de casă corecte a 
bugetelor unită ilor administrativ-teritoriale şi a celorlalte institu ii publice din 
jude  

 Îndrumarea consiliilor locale pe linia întocmirii şi executării bugetelor acestora 
 

 
2.3. REDUCEREA FENOMENULUI MUNCII LA NEGRU 
 

 Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 
susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor 
(construc ii, industria textilă, prestări servicii, industria alimentară şi 
panifica ie, industria lemnului, comer , pază, transport rutier de marfă şi 
persoane, unită i care desfăşoară activită i în sta iuni montane şi de pe litoral, 
fabricarea băuturilor alcoolice si răcoritoare, unită i care desfăşoară activitate 
in timpul nop ii (baruri, discoteci,jocuri de noroc,unită i de comer  cu program 
non-stop, unită i distribu ie carburant), grădini e cu program prelungit 

 Verificarea respectării de către agen ii de muncă temporară a prevederilor 
privind condi iile de functionare, precum şi procedura de autorizare a agentului 
de muncă temporară  

 Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor privind exercitarea 
unor activită i cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  
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 Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii, a 
altor acte normative de dreptul muncii, precum şi a clauzelor contractelor 
colective de muncă.   

 Verificarea modului în care angajatorii  respectă prevederile privind  
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe  teritoriul României  

 Verificarea modului în care agen ii economici respectă prevederile privind 
protec ia cetă enilor români care lucrează în străinătate 

 Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile privind detaşarea 
salaria ilor în cadrul prestării de servicii transna ionale 

 Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile privind  întocmirea 
şi completarea registrului general de eviden ă a salaria ilor 
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 3. EDUCA IE ŞI S N TATE 
 
Institu ii implicate: 
 

 Inspectoratul Şcolar Jude ean Cluj 
 Direc ia Jude eană  pentru Sport şi Tineret Cluj 
 Direc ia de Sănătate Publică a Jude ului Cluj 
 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate Cluj 
 Agen ia Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă Cluj 
 Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj 
 Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj 
 Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă „Avram Iancu” Cluj 
 Consiliul Jude ean Cluj 
 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Jude ului Cluj 
 Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane 
 Universită i clujene 
 Primăriile Municipiilor: Cluj-Napoca, Dej 
 Primăria Oraşului Huedin 
 Primăriile Comunelor: Băişoara, Beliş, Cojocna, Mihai Viteazu, Mociu 

 
 
    3.1. EDUCA IE 
 
3.1.1. Crearea de competen e pentru via ă pe baza nevoilor de dezvoltare personală 

şi umană. Promovarea educa iei inclusive (cultivarea toleran ei, 
nediscriminării şi acceptării diferen ei în şcoli şi în societate) 

 
 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educa ionale de calitate, cu 

accent pe învă ământul din mediul rural şi pe  învă ământul tehnic  
o Asigurarea educa iei de bază prin eficientizarea activită ii de învă are şi  

formare a competen elor. Diversificarea ofertelor de CDŞ şi CDL, 
consilierea şcolilor în elaborarea propriilor oferte educa ionale 

o Încadrarea în  toate unită ile de învă ământ a cadrelor didactice calificate 
în specialitatea predată, cu accent în şcolile din mediul rural. 

o Continuarea implicării comunită ii locale în scopul stabilizării for ei de 
muncă în mediul rural (decontarea transportului, oferirea de facilită i 
cadrelor didactice) 

o Corelarea strategiei de dezvoltare a învă ământului preuniversitar 
clujean cu strategia M.E.N.C.S. şi cu Programul de Guvernare  

o Organizarea şi desfăşurarea activită ii în cadrul  Consiliului consultativ 
al ISJ şi în Consiliul consultativ al directorilor 
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o Monitorizarea și evaluarea practicării unui management implicat la toate 
nivelurile. 

o Monitorizarea și evaluarea managementului resurselor umane la nivelul 
institu iilor de învă ământ  

o Evaluarea activită ii desfăşurate de directori în anul şcolar 2015-2016 şi 
acordarea calificativelor anuale, pe baza grilei de evaluare a activită ii 
directorilor şi inându-se cont de controalele tematice şi de specialitate 
efectuate 

 Creşterea calită ii actului educa ional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare 
şi ob inerea unor rezultate foarte bune la examenele na ionale  

o Analiza SWOT a rezultatelor ob inute la examenele na ionale în fiecare 
an şcolar şi stabilirea măsurilor necesare 

o Încheierea de parteneriate între şcolile din mediul urban cu cele din 
mediul rural pentru desfăşurarea de activită i comune pentru pregătirea 
examenelor na ionale, precum şu de activită i extraşcolare 

o Includerea în Planul judeţean de inspecţie a inspec iilor de specialitate la 
disciplinele de examene na ionale şi centrarea acestui tip de inspec ie pe 
unită ile de învă ământ cu rezultate slabe în anul şcolar trecut. 

o Organizarea de inspec ii stadiale pentru îmbunătă irea rezultatelor la 
examenele na ionale  şi pentru asigurarea unui management institu ional 
de calitate. 

o Organizarea de inspecții tematice pentru îmbunătățirea evaluării interne, 
comparativ cu evaluările externe 

o Realizarea de inspec ii de specialitate la Limba Română şi  Matematică 
pentru clasele a VIII-a. 

o Realizarea de inspec ii de specialitate la materiile evaluate în cadrul 
examenului de Bacalaureat. 

o Asigurarea unui program de activită i remediale/pregătire suplimentară a 
elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele 
prevăzute cu probe la examenele na ionale. 

o Monitorizarea organizării unor activită i metodice cu cadrele didactice 
care predau în învă ământul simultan, cu scopul creşterii calită ii în 
activită ile de predare-evaluare în clasele cu predare în regim simultan  
pe zone  

o Pregătirea / formarea Corpului de corectori pentru simulări şi examene 
na ionale 

o Organizarea şi desfăşurarea simulărilor de teste na ionale la clasele a 
VIII-a.  

o Organizarea şi desfăşurarea simulărilor de examene de Bacalaureat la 
clasele a XI-a şi a XII-a.  

o Organizarea Concursului regional de matematică  „Olimpiada de 
Matematică a Satelor din Transilvania” (pentru clasele IV-VIII) 

o Organizarea Caravanei “Matematică pentru viitor  “  cu scopul declarat 
de creştere a calită ii procesului de predare – învă are – evaluare şi 
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pentru ob inerea progresului şcolar la examenele na ionale, prin 
participarea profesorilor de matematică 

o Organizarea concursului jude ean-na ional de limba şi literatura română, 
pentru clasele a VIII-a din mediul rural 

 Reducerea învă ământului simultan în mediul rural, asigurarea şi îmbunătă irea 
transportului şcolar al elevilor 

o Identificarea posibilită ilor de comasare a structurilor  prin asigurarea 
transportului elevilor în unitatea de învă ământ cu Personalitate Juridică 

o Identificarea situațiilor in care microbuzele școlare sunt necesare pentru 
îmbunătățirea transportului școlar 

o Realizarea unei re ele şcolare cu cât mai pu ine clase simultane. 
 Asigurarea accesului la învă ământ, prin creare de şanse egale la educa ie 

o Sprijinirea accesului la studii obligatorii de 10 ani pentru absolven ii de 
gimnaziu 

o Formarea corpului de profesori voluntari  în grupul „Voluntari pentru 
educație” 

o Asigurarea școlarizării elevilor diagnosticați cu boli oncologice în 
unități spitalicești 

o Asigurarea continuării studiilor şi oferirea de locuri în învă ământul 
postliceal pentru elevii cu deficien e 

o Monitorizarea inser iei absolven ilor din învă ământul special 
o Sprijinirea accesului la studii, precum şi echivalarea acestora pentru to i 

elevii repatria i. 
o Asigurarea accesului la programul A doua şansă pentru adul ii care au 

abandonat şcoala 
 Proiecte ale ONG-urilor finan ate la Concursul local de proiecte 
 Activită i de agrement, tabere sociale şi tematice pentru copii, studen i şi tineri 
 Via a sănătoasă fără tutun şi droguri (campanie antidrog în parteneriat cu 

Centrul de Prvenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Jude ului Cluj) 
 Eu voluntar – TU ? 
 Volunteers Academy 
 Day 15 
 Pomul de Crăciun – proiect de incluziune socială pentru tinerii defavoriza i din 

zona Mun ilor Apuseni 
 Tabere sociale pentru copii şi tineri proveni i din zone defavorizate 

 
 
3.1.2.  Ini ierea reformei curriculare pe toate componentele (con inutul educa ional 

să corespundă cu cerin ele de pe pia a muncii şi ale societă ii digitale) 
 

 Restructurarea învă ământului adresat tinerilor capabili de performan ă  
o Selec ia elevilor capabili de performan ă, pentru formarea Grupelor de 

excelen ă la toate specialită ile 
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o Asigurarea unui număr de minim 10 norme pentru învă ământul de 
performan ă şi distribuirea acestora în func ie de rezultatele ob inute la 
olimpiadele din anii trecu i. 

o Formarea corpului de profesori care vor preda la Grupele de excelen ă. 
o Încheierea unui Protocol de colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai, 

Universitatea Tehnică, Universitatea de Artă şi Design şi USAMV Cluj 
privind pregătirea loturilor lărgite pentru olimpiadele na ionale. 

o Selec ia loturilor lărgite pentru olimpiadele na ionale  
o Pregătirea pe specialită i a elevilor din loturile lărgite pentru olimpiadele 

na ionale 
o Organizarea Olimpiadei Na ionale de Matematică, Geografie, a 

Olimpiadei Interna iona ionale de limba, literatura şi cultura maghiară, a 
Concursului Interna ional  de franceză,  a Olimpiadei Na ionale a 
liceelor pentru deficien i de vedere şi a Concursului interjude ean de 
matematică Grigore Moisil, pregătirea Întâlnirii Europene a tinerilor 
ortodocsi (5000 participan i) care se va desfăşura la începutul anului 
colar 2015-2016 

o Premierea olimpicilor şi a profesorilor îndrumători, în parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Cluj 

o Premierea elevilor cu media 10 la examenele na ionale 
o Premierea elevilor de 10 la examenele naționale in parteneriat cu 

Consiliul Județean 
 Reducerea numărului de absen e şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului 

de abandon şcolar; prevenirea violen ei şi creşterea siguran ei elevilor 
o Monitorizarea prin inspec ii tematice a numărului de absen e, a modului 

de organizare a serviciului pe şcoală şi a posibilelor  cazuri de părăsire a 
şcolii, respectiv a abandonului şcolar. 

o Încheierea unor planuri  de colaborare cu Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj, Gruparea 
Mobilă de Jandarmi Someşul Cluj, Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen ă Avram Iancu al jude ului Cluj, Agen ia Na ională Antidrog, 
Agen ia pentru Combaterea traficului de persoane 

o Organizarea în parteneriat cu Poli ia Jude eană a activităților de 
prevenire a violentei, a absenteismului, a traficului de persoane, a 
consumului de substanțe psihotrope 

o Monitorizarea asigurării securită ii elevilor în perimetrul şcolilor şi în 
împrejurimi. Implicarea administrațiilor locale în susținerea 
achiziționării de sisteme de supraveghere externe sau interne 

o Continuarea introducerii catalogului on-line. Implicarea părin ilor în 
via a şcolii prin ac iuni ale psihologilor şcolari, a reprezentan iilor 
asocia iilor de părin i. 

o Colaborarea cu funda ii şi asocia ii specializate in activități de prevenire 
a consumului de substanțe psihotrope. Sprijinirea activită ilor de 
voluntariat propuse elevilor. 
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o Desfăşurarea de activită i extraşcolare pentru a compensa efectele 
negative ale „străzii”, ale internetului 

 Adaptarea ofertei învă ământului profesional şi tehnic la cererea de pe  pia a  
muncii şi  implementarea  parteneriatelor de tip dual în învă ământului 
profesional 

o Discu ii cu Consiliul consultativ al I.S.J. şi cu Consiliul consultativ al 
directorilor privind restructurarea învă ământului clujean şi 
restructurarea învă ământului tehnic şi profesional. 

o Realizarea unui sondaj în rândul elevilor de clasa a VIII-a, privind 
op iunile de continuare a studiilor  

o Discu ii cu administratiile locale, sindicatele, precum şi cu asocia iile 
profesionale ale oamenilor de afaceri, privind  organizarea optima a  
re elei şcolare  clujene 

o Monitorizarea inser iei absolven ilor ciclului superior al liceului, atât în 
învă ământul de masă, cât şi în învă ământul special. Monitorizarea 
continuării cursurilor de către elevii claselor a VIII-a, absolven i ai 
ciclului gimnazial în anul şcolar 2015-2016 

o Monitorizarea calită ii procesului educa ional în învă ământul 
profesional de trei ani, precum şi a desfăşurării practicii la agen ii 
economici 

o Identificarea unor domenii/profile  cerute pe pia a muncii şi identificarea 
agen ilor economici care vor oferi contracte pentru desfăşurarea practicii 
elevilor şi respectiv burse elevilor. 

o Discu ii cu operatorii economici şi asocia iile patronale, cu Prefectura 
jude ului Cluj, AJOFM Cluj privind necesarul for ei de muncă 

o Stabilirea unui program de orientare şcolară şi profesională cu elevii 
clasei a VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în învă ământul profesional 

o Asigurarea finalizării activităților pentru elevii din clasele a IX-a şi a X-
a în Proiectul Skills For Jobs, proiect pentru Orientarea în Carieră, 
implementat de către AJOFM Cluj, respectiv a elevilor din clasele a XI-a 
şi a XII-a, în proiectul implementat de către Cognitrom Cluj 

o Stabilirea cu firmele de produc ie şi servicii a unor parteneriate de tip 
dual pentru elevii din învă ământul profesional 

o Publicarea pe site-ul I.S.J. şi punerea în discu ie publică a propunerilor 
de modificare a domeniilor/profilelor în învă ământul tehnic şi 
profesional 

o Extinderea învă ământului postliceal finan at de la bugetul de stat şi 
creşterea ofertei de şcolarizare, pentru calificările cerute pe pia a muncii. 
Monitorizarea calită ii actului educa ional în învă ământul postliceal de 
stat şi particular. 

 
 
 
 
 



 42 

3.1.3. Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, 
criterii de evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate 

 
 Asigurarea condi iilor pentru evolu ia în carieră şi dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice 
o Adaptarea ofertei de formare continuă la nevoile de dezvoltare personală 

şi profesională a personalului din învă ământul preuniversitar 
o Facilitarea accesului la resurse educa ionale pentru îmbunătă irea 

calită ii educa iei 
o Consilierea profesorilor debutan i prin activită i de mentorat/tutorat. 

Consilierea directorilor debutan i în func ii de conducere prin activită i 
de mentorat/tutorat 

o Performan ă, calitate, mobilitate şi dimensiune europeană prin 
certificatul Şcoala Europeană 

o Valorificarea oportunită ilor de educa ie şi formare profesională pentru 
elevi şi cadrele didactice participante la proiectele finan ate prin LLP şi 
ERASMUS+ pentru dimensiune europeană şi calitate în educa ie 

o Organizarea concursului de selec ie a metodiştilor, pentru îmbunătă irea 
calită ii inspec iei 

o Organizarea  concursului de selecie în Corpul Na ional de Exper i în 
Management Educa ional, sesiunea 2015, seria 9   

o Asigurarea condi iilor pentru evolu ia în carieră şi dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, în contextul implementării 
schimbărilor structurale în educa ie. 

o Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în 
vederea evaluării standardizate 

o Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la proiectele strategice 
ale ISJ Cluj în scopul implementării unui sistem flexibil al 
managementului calită ii formării continue, prin sprijinirea activită ilor 
din cadrul consor iilor educa ionale. 

o Creşterea nivelului de pregătire profesională şi asigurarea calită ii 
activită ilor de formare continuă a personalului didactic prin 
monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al 
unită ii de învă ământ preuniversitar. 

o Asigurarea calită ii activită ilor de formare continuă a personalului 
didactic prin monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul 
clasei şi al unită ii de învă ământ preuniversitar. 

o Oferirea de consultan ă în legătură cu examenul de definitivare în 
învă ământ şi cel de ocupare a posturilor didactice vacante-rezervate. 
Monitorizarea situațiilor de nepromovare a examenelor de definitivare si 
de ocupare a posturilor didactice 

 Intensificarea colaborării cu comunitatea locală,  cu organiza ii  
nonguvernamentale, cu asocia ii cultural-sportive, cu sindicate şi agen i 
economici 
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o Organizarea de dezbateri publice cu reprezentan i ai comunită ii locale 
sau jude ene (Prefectură, Primării, Consilii Locale, Consiliul Jude ean 
Cluj), cu reprezentan ii ONG-urilor şi asocia iilor, pentru cunoaşterea  
activită ilor desfăşurate la nivelul I.S.J. Cluj şi a sistemului educa ional 
din jude . 

o Încheierea unui parteneriat cu SLIPC si FSLI Spiru Haret pentru 
sprijinirea  profesorilor debutan i si premierea cadrelor didactice 
pensionare  

o Colaborarea cu primăriile municipiilor şi oraşului Huedin pentru 
identificarea unor spa ii pentru amenajarea  unor locuin e de serviciu 
angaja ilor din sistemul de învă ământ 

 
3.1.4. Reducerea birocraiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru 
personalul didactic în domeniul educaional 
 

 Repartizarea uniformă în municipiul Cluj-Napoca şi în tot jude ul a re elei 
învă ământului preşcolar şi primar, pentru prevenirea aglomerării elevilor în 
unele unită i de învă ământ sau func ionarea în  spa ii necorespunzătoare sau 
improvizate; începerea demersurilor de  înființare a doua școli primare în 
municipiul Cluj-Napoca 

o Identificarea în municipiul Cluj-Napoca  a unor spa ii optime pentru 
desfăşurarea învă ământului preșcolar şi primar într-un singur schimb; 
realizarea demersurilor pentru înființarea a douășcoli primare in 
municipiul Cluj-Napoca 

o Generalizarea sistemului pilotat de asigurare a unui program de 
activită i în parteneriat învă ători – profesori, pentru pregătirea elevilor 
cu un alt tip de evaluare (trecerea de la calificative la note) pe  
parcursul  clasei a IV-a 

 Modernizarea infrastructurii prin creșterea gradului de informatizare 
 Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea transparenței 

comunicării pe site-ul ISJ 
 Promovarea continuă a imaginii ISJ Cluj 
 Îmbunătățirea continuă a fluxului de informații între compartimentele ISJ Cluj 
și între ISJ Cluj și unitățile de învățământ 

 Gestionarea uniformă a completării machetelor din SIIIR 
 Îmbunătățirea comunicării cu unitățile de învățământ privind problemele de 

rețea școlară 
 Monitorizarea activității unităților de învățământ privind normele de încadrare 

a efectivelor de elevi în conformitate cu legislația în vigoare, modul de 
constituire a claselor  

 Îmbunătățirea relațiilor de comunicare și colaborare cu administrațiile 
administrativ-teritoriale, privind funcționarea rețelei școlare, în conformitate 
cu legislația în vigoare 
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 Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea transparenței 
comunicării pe site-ul ISJ, pe email-urile unităților de învățământ, cu privire la 
rețeaua școlară 

 
 
    3.2. S N TATE 
 
3.2.1. Creşterea calită ii actului medical, serviciilor medicale de calitate 
 

 Asigurarea accesului asigura iilor la serviciile medicale necesare pe toate 
domeniile de asisten ă medicală - încheierea de contracte cu furnizorii de 
servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă şi monitorizarea derulării 
acestora  

 Creşterea accesibilită ii asigura ilor la medicamente compensate şi gratuite pe 
toată perioada anului – încheierea de contracte cu toate farmaciile (mediul 
urban şi rural)  

 Asigurarea calită ii serviciilor medicale de sănătate – controale tematice: 
laboratoare analize medicale, cabinete medici de familie, cabinete medicină 
dentară, unită i sanitare cu paturi, unită i de transfuzii din spitale, centre de 
transfuzie sanguină, activită i de îngrijire la domiciliu, echipamentele de tratare 
prin decontaminare termică la temperaturi scăzute din spitale, unită ilor 
acreditate în domeniul transplantului, centrelor de permanență şi îngrijire 
bătrâni 

 Creşterea calită ii serviciilor medicale în unită ile sanitare cu paturi prin 
reducerea riscului la infec ie nosocomială 

 
 
3.2.2. Îmbunătă irea starii de sănătate a popula iei, în special în rândul 

comunită ilor defavorizate  
 

 Protejarea sănătă ii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor  asociate factorilor 
de risc alimentari şi de nutri ie 

o Supravegherea stării de nutri ie şi a alimenta iei popula iei 
o Monitorizarea calită ii suplimentelor alimentare - catagrafierea unită ilor 

de depozitare şi desfacere de suplimente alimentare, catalogarea 
suplimentelor alimentare în func ie de categoria de consumatori (copii, 
sportivi, gravide, etc) în scopul monitorizării calită ii  suplimentelor 
alimentare, a conținutului produselor  şi a  specificului ingredientelor 
nutri ionale din acestea, analiza din punct de vedere toxicologic (Pb, Cd) 
a suplimentelor alimentare nominalizate de coordonatorul programului 

o Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte 
substan e - catalogarea alimentelor (sucuri de fructe şi /sau legume, 
diferite produse de panifica ie, produse lactate, băuturi energizante, 
bomboane, batoane energizante). 
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o Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destina ie  
nutri ională  specială 

o Monitorizarea consumului de aditivi alimentari – determinarea 
cantitativă a grupului de aditivialimentari ”E220-228 Dioxid de sulf- 
Sulfiti” din vinuri 

o Evaluarea valorii nutritive a alimentelor - evaluarea conţinutului de 
zaharuri în unele produse alimentare de larg consum 

o Evaluarea statusului de iod în rândul populației prin determinarea TSH-
ului neonatal și a ioduriilor la copilul școlar 

 Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor 
o Supravegherea şi monitorizarea dezvoltarii fizice şi a sănătă ii copiilor 

prin examene medicale de bilan .  
o Monitorizarea si centralizarea dispensarizarii copiilor depistati cu 

afectiuni cornice de catre cabinetele medicale scolare. 
o Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate generate de 

comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, comportament, 
alimentar, sexual, agresivitate, suicid) 

o Monitorizarea şi centralizarea datelor de morbiditate ale triajului 
epidemiologic al copiilor după vacan ele de iarnă, primavară şi vară. 

o Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitatile scolare 
o Utilizarea modelului ecologic pentru interven iile de prevenire a 

violen ei la elevi 
o Evaluarea statusului de iod în rândul populației prin determinarea TSH-

ului neonatal și a ioduriilor la copilul școlar 
 Protejarea sănătă ii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 

mediul de via ă al popula iei  
o Supravegherea calită ii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 

zonele de aprovizionare mari 
o Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generată 

de apa de fântână 
o Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale 

naturale sau decât apele de izvor. 
o Supravegherea calită ii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 

zonele de aprovizionare mici 
o Evaluarea impactului asupra sănătă ii a poluan ilor din aerul ambient în 

mediul urban şi a aerului interior în institu ii publice 
o Impactul schimbărilor climatice asupra sănătă ii popula iei.  
o Monitorizarea intoxica iilor acute neprofesionale cu produse chimice. 
o Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni, 

prezenți în  mediul  de viață și muncă 
o Aprovizionarea cu apa, sanitația și  helmintiazele transmise prin sol la 

copii  institutionalizați 
o Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din 

activitatea medicală 
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o Desfăşurarea controalelor tematice: condi iile de aprovizionare cu apă 
potabilă a localită ilor din mediul rural, unită i de salubritate stradală, 
colectare, evacuare şi transport deşeuri menajere 

 Protejarea sănătă ii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din 
mediul de muncă 

o Protejarea sănătă ii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 
risc ocupa ionali: chimici, fizico-chimici si biologici 

 Evaluarea expunerilor profesionale la solveni cu efect neuropatic 
(n-hexan)  - vor fi evaluate 10 unități din domeniul producției de 
încălțăminte, în vederea  identificării patologiei legate de 
expunere profesională la acest solvent organic și în vederea 
identificării locurilor de muncă în care sunt depășite limitele 
concentrației maxime admise 

 Supravegherea respectării cerin elor de sănătate şi securitate în 
muncă în condi iile unei activită i cu efort fizic mare, transport şi 
manipulare de greută i – se vor desfăşura acţiuni în 15 de unităti 
in care activitatea lucrătorilor implică efort fizic mare, 
manipulare şi transport de greutăţi,asociate sau nu cu poziţii 
vicioase sau impuse. 

 Cuantificarea nivelului de stres ocupaional și influența acestuia 
asupra comportamentului socio-profesional - vor fi fost incluse în 
program 10 unități din domeniul de producție articole 
incălțăminte. 

o Protejarea sănăta ii si prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radia ii 
ionizante - expunerea profesională la radia ii ionizante 

o Monitorizarea inciden ei bolilor profesionale şi a absenteismului medical 
prin boală profesională 

 Protejarea sănătă ii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radia iilor ionizante 
o Supravegherea con inutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei 

potabile  
o Monitorizarea radioactivită ii apei potabile 
o Monitorizarea radioprotectiei pacientului în expunerea medicală la 

radia ii ionizante 
o Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante 
o Supravegherea nivelurilor de referinta in expunerile medicale la radiatii 

ionizante 
o Avizarea si autorizarea unitatilor care detin sau utilizeaza instalatii 

radiologice 
 Amenajarea zonei de cazare a animalelor, împotriva radia iilor, în incinta 

târgului de animale din oraşul Huedin – 270 mii lei, buget local (2016) 
 Protejarea sănătă ii şi prevenirea înbolnăvirilor asociate factorilor de risc 

(fumat) – ac iuni de control privind respectarea legisla iei în dmeniul prevenirii 
i combaterii efectelor consumului produselor din tutun 

 Reducerea riscurilor pentru sănătate în colectivită i de copii şi tineri şi 
asigurarea unei alimenta ii sănătoase – controale tematice: centrele de 
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plasament și unități de ocrotire socială copii și tineri, taberele şcolare şi 
unită ile de turism cu activită i similar, unită ile de învă ământ preuniversitar și 
cabinete medicale școlare, în școli speciale și creșe, unită ile de învă ământ 
universitar, unită ile de catering care asigură masa în unită ile de învă ământ 
preuniversitar. 

 Asigurarea calită ii serviciilor prestate în domeniul turismului - controale 
tematice: unită i de turism, verificarea conformită ii apelor de îmbăiere 

 Reducerea riscurilor asociate utilizării biocidelor - controale tematice: 
verificarea produselor biocide (producători și importatori) 

 Asigurarea conformită ii produselor cosmetice şi respectarea normelor de 
igienă cu rol preventiv în apari ia unor boli dermatologice - controale tematice: 
cabinetelor de înfrumusețare, tatuaje și piercing, produselor cosmetice cu 
conținut de formaldehidă, a cremelor, loțiunilor și a fondului de ten, 
produselor  cosmetice cu conținut de izotiazolinonă, saloanelor de bronzare 
artificială 

 Imbunătă irea stării de sănătate a popula iei prin promovarea unui stil de via ă 
sănătos şi combaterea principalilor factori de risc  

o Campanii de informare-educare-comunicare conform calendarului 
stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale – europene ale sănătă ii. 

o Campanii de informare-educare-comunicare cu teme stabilite pe baza 
unor priorită i de sănătate na ională 

o Monitorizarea planului jude ean de ac iune pentru alimenta ie sănătoasă 
şi activitate fizică la copii şi adolescen i 

o Colaborarea cu institutii si organizatii guvernamentale si non 
guvernamentale care desfasoara activitati de promovarea sanatatii 

 Cunoaşterea frecven ei îmbolnăvirilor în popula ie, a tendin ele de evolu ie ale 
acestora, şi identificarea factorilor de risc. 

o Depistarea precoce a îmbolnăvirilor prin boli transmisibile cu poten ial 
de răspândire rapidă în popula ie  în vederea implementării măsurilor de 
limitare a  răspândirii acestora. 

 supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările 
legale în vigoare (culegerea, validarea, analiza, interpretarea şi 
raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 589/2007, OMS nr. 1466/2008) şi metodologiile 
specifice de supraveghere avizate de DSPCSP din MS; 

 realizarea  vaccinărilor grupelor la risc de îmbolnăvire/de 
transmitere a unor boli transmisibile  

 realizarea  vaccinării antitetanice a gravidelor, a administrării 
dozelor de rapel dT ( la intervale de 10 ani, începând cu vârsta de 
24 de ani) şi a profilaxiei plăgilor tetanigene; 

 supraveghează bolile transmisibile considerate probleme de 
sănătate publică locală, sub coordonarea structurilor de 
specialitate din centrele regionale de sănătate publică, inclusiv 
imunizări în situa ii epidemiologice deosebite; 
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 instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control a focarului 
de boală transmisibilă; 

 asigurarea activită ii epidemiologice în situa ii de urgen ă 
provocate de calamită i naturale; 

 desfăşurarea ac iunilor speciale de depistare activă şi prevenire a 
bolilor transmisibile în comunită i la risc;  

 organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale 
mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, 
raportarea şi controlul bolilor transmisibile, precum şi cu privire la 
vaccinarea popula iei din grupele expuse la risc sau din comunită i 
greu accesibile; 

 achizi ionarea testelor şi reactivilor pentru diagnosticul bolilor 
transmisibile prioritare;  

 asigurarea  medicamentelor, vaccinurilor , dezinfectantelor, 
materialelor sanitare, echipamentele de protec ie necesare pentru 
interven ie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau 
situa ii de risc epidemiologic, prin reîntregirea rezervei 
antiepidemice; 

 asigurarea func ionării optime a sistemului de alertă precoce şi 
răspuns rapid; 

 participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin 
CNSCBT şi/sau CRSP; 

 supravegherea şi participarea la implementarea măsurilor de 
sănătate în porturi, aeroporturi interna ionale şi puncte de 
frontieră, în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar 
Interna ional 2005; 

 asigurarea schimbului de informa ii specifice şi colaborare 
interjude eană în probleme de epidemiologie; 

 organizarea şi participarea la derularea unor activită i 
antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către MS-
DSPCSP 

 Protejarea sănătă ii popula iei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite 
prin vaccinare. 

o Controlul, eliminarea, eradicarea sau reducerea bolilor transmisibile, 
prevenibile prin vaccinare. 

o Asigurarea unei acoperiri vaccinale de minim 95% pentru toate 
vaccinurile prevăzute în calendarul na ional de vaccinare. 

o Achizitionarea vaccinurilor si a materialelor sanitare necesare 
administrarii acestora – la nivel central 

o Depozitarea, transportul si distributia vaccinurilor la nivel local  
o Realizarea imunizarilor conform calendarului de vaccinari  
o Monitorizarea programului  
o Identificarea comunitatiilor cu acces dificil la serviciile de sanatate si 

organizarea de campanii suplimentare de vaccinare pentru acestea. 
o Supravegherea reactiilor adverse post vaccinale indezirabile (RAPI). 
o Realizarea anchetelor estimare a acoperirii vaccinale. 
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o Administrarea vaccinurilor in conditii de siguranta maxima  
o Instruirea personalului medical si a mediatorilor sanitari cu privire la 

modul de realizare si raportare a vaccinarilor  
 Supravegherea şi controlul infec iilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru 

scăderea inciden ei bolilor cu transmitere sexuală 
o Testarea serologică gratuită a gravidelor în vederea depistării infec iei 

luetice  
o Consilierea gratuită a tuturor gravidelor care se prezintă la directia de 

sănătate publică în vederea testării serologice pentru sifilis. 
o Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru tratamentul 

specific gratuit, prioritar, la gravidele cu serologii luetice reactive 
ob inute în cadrul activită ilor de testare. 

o Efectuarea investiga iei epidemiologice pentru cazurile raportate de 
sifilis congenital la nou-născutul viu  

o Instituirea tratamentului specific corect al nou-născutului viu cu sifilis 
congenital. 

o Asigurarea diagnosticului serologic al infec iei luetice pentru persoanele 
care nu sunt asigurate. 

o Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru administrarea 
tratamentului specific antiluetic corect la contac ii de sifilis identifica i; 

o Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru administrarea 
tratamentului specific antiluetic corect persoanelor bolnave de sifilis care 
nu sunt asigurate. 

 Supravegherea infec iei HIV/SIDA  
o Analizarea şi transmiterea către Institutul Na ional de Boli Infec ioase 

"Prof. Dr. Matei Balş" a indicatorilor programului; 
o Asigurarea testării HIV a femeilor gravide; 
o Asigurarea testării HIV  
o Pentru depistarea infec iei HIV/SIDA în popula ie, în grupele de risc, la 

alte categorii şi în scop diagnostic (pentru unită i medicale care nu au 
posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei; 

o Distribuirea la maternită i a testelor rapide pentru testarea gravidelor 
înainte de naştere; 

o Participarea la organizarea la nivel jude ean a campaniilor de informare 
a popula iei; 

o Monitorizarea la nivel jude ean a derulării programului;; 
 Supravegherea tuberculozei. Men inerea tendin ei actuale de scădere a 

inciden ei prin tuberculoză 
o Analizarea şi transmiterea către Institutul de Pneumoftiziologie "Marius 

Nasta" a indicatorilor programului; 
o Efectuarea, în cadrul subprogramului de prevenire şi control al infec iei 

cu HIV, a testării HIV pentru pacien ii suspec i/confirma i cu 
tuberculoză; 

o Coordonarea investiga iei epidemiologice în focarele cu minim 3 cazuri; 
o Raportarea la  INSP - CNSCBT a focarele cu minim 3 cazuri; 
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o Colaborarea cu re eaua de pneumoftiziologie la instruirea personalului 
medical pentru aplicarea prevederilor programului; 

o Monitorizarea la nivel jude ean a derulării programului, în colaborare cu 
medicul coordonator jude ean TB; 

 Dezvoltarea de programe na ionale de preven ie şi educa ie pentru sănătate 
o Colectarea indicatorilor programelor de sanatate de la unitatile sanitare 
o Evaluarea indicatorilor programelor de sanatate in legatura cu evolutia 

bolilor netransmisibile in judet si evolutia acestora la populatia din 
teritoriu 

o Coordonarea implementarii programelor de sanatate publica in domeniul 
bolilor netransmisibile 

 Evaluarea condi iilor igienico-sanitare din colectivită i în cadrul activită ii de 
autorizare sanitară 

 Asigurarea accesului la tratament in strainatate pentru bolnavii cu afectiuni 
care nu pot fi tratate in tara 

 
3.2.3. Investi ii în sănătate 
 

 Complex de servicii socio-medicale pentru adul i (municipiul Cluj-Napoca) - 
Valoarea investiţiei: 2250 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, buget local 
(2016-2017) 

 Reabilitare şi modernizarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca - 
Valoarea investiţiei: 42842 mii lei, Programat 2016: 600 mii lei, buget local 
(2008-2016) 

 Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din Spitalul Clinic Municipal Cluj-
Napoca - Valoarea investiţiei: 32306 mii lei, Programat 2016: 2900 mii lei, 
buget local (2014-2016) 

 Repara ii capitale pavilion 1 la Spitalul Municipal Dej – 769,19 mii lei, buget 
local (2016)  

 Amenajare spa iu  aparat radiologic, municipiul Dej – 60 mii lei, buget local 
(2016)  

 Dotări Spitalul Municipal Dej - 1698 mii lei, buget local (2016) 
 Dotări Ambulan ă Spitalul Municipal Dej - 8 mii lei, buget local (2016) 
 Achizi ionare cazan încălzire centrală Spital Orăşenesc Huedin – 60 mii lei, 

buget local (2016) 
 Construire post de transformare    electric (PTE) - Spital Orăşenesc Huedin - 

75 mii lei, buget local (2016) 
 Repara ii punct sanitar Muntele Băişorii – 20 mii lei, buget local (2016) 
 Repara ii la dispensar uman Băişoara – 20 mii lei, buget local (2016) 
 Înfiin are subunitate de Pompieri şi SMURD, inclusiv centru de formare 

profesională în localitatea Beliş, comuna Beliş – 5.414 mii lei, fonduri 
europene (2016-2018)  

 Construire dispensar medical loc. Cojocna, comuna Cojocna –500 mii lei, 
buget local (2016) 
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 Amenajare curte şi împrejmuire dispensar medical, comuna Mihai Viteazu – 
200 mii lei, buget local (2016) 

 Dotarea cu scaune a sălii de aşteptare a dispensarului medical din loc. Mihai 
Viteazu, comuna Mihai Viteazu – 7,500 mii lei, buget local (2016) 

 Construire dispensar medical uman, comuna Mociu –600 mii lei, buget local 
(2016) 

 
3.2.4. Asigurarea operativită ii echipajelor de interven ie în special în mediul rural 
şi în situa ii critice sau dezastre (sistemul de urgenta) 
 

 Organizarea şi desfăşurarea de cursuri de pregătire în acordarea primului-ajutor 
de bază, de cunoaşterea tehnicilor de descarcerare şi a principiilor de 
organizare şi desfăşurare a activită ilor echipajelor de prim-ajutor calificat. 

 Efectuarea de cursuri de consolidare a cunoştin elor şi dobândirea de noi 
competen e, prim-ajutor medical calificat, pentru paramedicii pompieri din 
cadrul I.S.U. Cluj şi din  I.S.U. ale jude elor învecinate. 

 Asigurarea calită ii serviciilor medicale de sănătate – controale tematice: 
asisten a medicală de urgen ă prespitalicească, unită i primiri urgen e 
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    4. AGRICULTUR  ŞI PESCUIT 
 
Institu ii implicate: 

 Direc ia  pentru Agricultură a Jude ului Cluj 
 Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj 
 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului Săditor Cluj 
 Unitatea Fitosanitară Cluj 
 Oficiul Jude ean de Zootehnie Cluj 
 Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Cluj 
 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – Centrul Jude ean Cluj 
 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj 
 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul Jude ean Cluj 
 Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Cluj 
 Agen ia Na ională pentru Pescuit şi Acvacultură – Filiala Regionalǎ 

Transilvania  
 Primăria Comunei Mihai Viteazu 

 
 
4.1 AGRICULTUR  
 
4.1.1. Sprijin în organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin întărirea 

serviciilor de consultan ă şi consiliere. Dezvoltarea comunită ilor din 
mediul rural prin creşterea rolului grupurilor de ac iune locală.  

 
 Modernizarea şi creşterea viabilită ii exploata iilor agricole prin consolidarea 

acestora, deschiderea către pia ă şi procesarea produselor agricole (PNDR) 
 Valorificarea eficienta si la preturi cat mai avantajoase a productiei obtinute 

care sa se realizeze prin intarirea asociatiilor profesionale si stimularea 
constituirii unor organizatii interprofesionale  

 Stimularea organizarii si dezvoltarii unor forme asociative pentru servicii si 
unitati necesare producatorilor agricoli ca : aprovizionarea de seminte;  
ingrasaminte;  utilaje agricole; unitati de service pentru tractoarele si utilajele 
agricole 

 Stimularea organizarii, consolidarii si infiintarii de asociatii profesionale ale 
crescatorilor de animale, pe specii si unitati administrativ-teritoriale precum si 
promovarea modalitatilor eficiente de valorificare superioara a productiei 
animaliere  

 Sustinerea multipla a instalarii tinerilor fermieri in mediul rural ; 
 Consilierea autorită ilor  locale din zonele declarate vulnerabile la poluarea cu 

nitra i. 
 Studii de consultan ă şi asisten ă tehnică în  unită ile administrativ – teritoriale 

vulnerabile la poluarea solului cu nitra i, din jude ele Cluj şi Bistri a -Năsăud  
 Organizarea de întâlniri cu preşedin ii formelor asociative ale fermierilor 
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 Acordarea de consultan ă permanentă asocia iilor crescătorilor de animale şi 
fermierilor privind activitatea de ameliorare şi reproduc ie, tehnologii de 
exploatare, sprijinul financiar acordat de stat în domeniul zootehniei. 

 Asigurarea accesului crescătorilor de animale la toate noută ile legislative 
na ionale şi comunitare 

 Informarea şi mediatizarea legisla iei în domeniul depozitarii si  
comercializarii fertilizantilor pentru to i operatorii economici care activeaza in 
domeniul depozitarii si comercializarii de ingrasaminte chimice si ingrasaminte 
foliare folosite in vederea obtinerii unor productii agricole superioare. 

 Informarea şi mediatizarea legisla iei în domeniul organismelor modificate 
genetic pentru to i poten ialii cultivatori de plante modificate genetic 

 Informarea producatorilor  agricoli  privind combaterea agentilor de daunare;  
 Avertizarea acestora privind oportunitatea aplicarii  tratamentelor  fitosanitare 
 Organizarea festivaluilui „Zilele Cepei” (comuna Mihai Viteazu) 
 Participarea O.S.P.A. Cluj la târgul Agraria 21-24 aprilie 2016 Cluj-Napoca, 

cu postere şi pliante care să prezinte activitatea OSPA Cluj, în vederea atragerii 
de noi beneficiari. 

 
4.1.2. Restructurarea şi creşterea performan ei în sectorul pomicol 
 

 Dezvoltarea pomiculturii si a legumiculturii in vederea reducerii importului de 
fructe si legume. 

 Dezvoltarea si imbunatatirea sectorului vitivinicol in sistemul organizarii 
comune a pietii vitivinicole 

 Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia planta iilor 
viticole 

 Verificarea respectării de către operatorii, din domeniul producerii şi 
valorificării legumelor şi fructelor, a normelor privind calitatea, trasabilitatea 
produselor, eviden a şi conformitate cu standardele comunitare (sortare, 
ambalare, etichetare, depozitare a fructelor, legumelor proaspete, documentele 
de înso ire a loturilor de fructe, folosirea regimului de autocontrol şi de 
utilizare al logo-ului comunitar, actualizarea bazei de date a operatorilor din 
acest sector, atestare în vederea accesării măsurii corspunzătoare modernizării 
exploata iilor agricole, autorizări, etc.) 

 Verificarea  implementării si respectării prevederilor legislatiei nationale si 
comunitare in vigoare, specifice sectorului vitivinicol (declara ii de recoltă şi 
produc ie, comercializarea strugurilor pentru vin, infiintarea si defrisarea 
plantatiilor, cultivarea vi ei-de-vie, spatii de comercializare a vinului de masa 
in vrac, transporturile de produse vitivinicole vrac, Registrele de evidenta a 
produselor viti vinicole, laboratoare, etc.) 
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4.1.3. Creşterea performantei şi eficientei sectorului agroalimentar, cu accent pe 
calitatea şi diferen ierea produselor 

 
 Dezvoltarea productiei zootehnice si vegetale prin programe de sustinere 

financiara si fiscala, in vederea cresterii valorii adaugate a produselor agricole 
prin realizarea de exploatatii agricole comerciale competitive. 

 Asigurarea consumului de produse alimentare de calitate prin valorificarea 
productiei agricole in unitati de industrie alimentara competitive 

 Sprijinirea promovarii produselor agroalimentare pentru export 
 Stabilirea poten ialului productiv al terenurilor 
 Studii conforme cu obiectul de activitate pentru redarea  terenurilor în circuitul 

agricol 
 Emiterea avizului de redare a terenurilor în circuitul agricol 
 Avizarea proiectelor de organizare a teritoriului, pe categorii de folosin ă 

agricolă şi stabilirea re elei de drumuri agricole 
 Organizarea şi coordonarea măsurătorilor pentru punerea în posesie a titularilor 

prevăzu i de legile fondului funciar, rezolvarea problemelor legate de dreptul 
de proprietate asupra terenurilor  

 Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru realizarea şi 
reactualizarea Sistemului na ional şi jude ean de monitorizare sol-teren în 14 
unită i administrative din jude  

o Comuna Aghiresu, 6867  ha,  
o Comuna Sacuieu, 6445 ha,  
o Comuna Baisoara, 4826 ha,  
o Comuna Poieni, 9191 ha,  
o Comuna Moldovenesti, 9094 ha,  
o Comuna Ciurila, 5390 ha,  
o  Comuna Capusu Mare, 6867 ha,  
o Comuna Cornesti, 6195 ha 
o Comuna Calatele, 4442 ha,  
o Comuna Sincraiu, 4442 ha,  
o Comuna Valea Ierii, 5629 ha,  

 Studii pedologice  de specialitate pentru înfin area de planta ii de livezi, vii, 
planta ii silvice şi alte amenajări agrosilvice 

 Studii pedologice de specialitate pentru amenajamentele pastorale 
 Analize de sol, în număr de 19500 necesare studiilor efectuate 
 Verificarea modului în care cultivatorii de plante modificate genetic aplică 

măsurile de asigurare a coexisten ei culturilor modificate genetic cu cele 
ecologice sau conven ionale, si verifica respectarea distantei de izolare stabilita 
prin legislatia in vigoare 

 Intocmirea bazei de data a cultivatorilor de plante modificate genetic şi verifică 
autoriza iei pentru cultivarea de plante modificate genetic 

 Autorizarea, supravegherea şi monitorizarea activită ii operatorilor economici 
înregistra i pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semin elor şi 
materialul săditor 
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 Verificarea respectării de către producătorii agricoli şi procesatorii din 
domeniul zootehnic a tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor, 
valorificarea produc iei de  origine animală, întocmirea şi între inerea bazei de 
date, identificarea şi înregistrarea animalelor, utilizarea pajiştilor, valorificarea 
laptelui de vacă, verificarea parametriilor calitativi 

 Asigurarea protec iei fitosanitare prin: 
o Eliberarea pasaportului fitosanitar, inregistrarea producatorilor, 

depozitelor colective,centrelor de expediere si importatorilor de plante si 
produse vegetale,  

o Eliberare certificatelor fitosanitare pentru export si reexport pentru 
plante si produse vegetale 

o Monitorizarea  la  nivel  national a  producerii comercializării, 
importului si  exportului de plante  si produse vegetale - program 
informatic national FITOEXPERT 

o Respectarea programului de conformitate fitosanitara a ambalajelor din 
lemn destinate exportului-ISPM 15 - monitorizarea celor care fabrica si 
trateaza termic sau chimic ambalaje din lemn si eliberarea certificatelor 
de atestare 

o Folosirea  sistemului AGROEXPERT pentru monitorizarea  aparitiei 
agentilor de daunare 

o Monitorizarea organismelor daunatoare supuse carantinei 
 Verificarea respectării normelor în vigoare privind protec ia animalelor 
 Asigurarea sănătă ii publice veterinare şi aconsumatorilor prin controlul bolilor 

transmisibile de la animale la om (zoonoze) 
 Urmărirea eficientă a comer ului  sau schimburilor de animale şi produse 

alimentare, respectiv produse ca re pot influen a starea de sănătate a animalelor 
provenite din comer  intracomunitar sau impor din ări ter e. 

 Expertiza parazitologică a pajistilor naturale  şi a păşunilor 
 Eficientizarea structurilor de piata si agroalimentare prin organizarea  pietelor 

agricole si alimentare in baza reglementarilor europene şi consolidarea pietei 
funciare si transformarea terenului intr-un bun valoric 

 Amplificarea sustinerii construirii de spatii de depozitare (silozuri pentru 
produse agricole) ; 

 Implementarea programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole 
cu sprijin comunitar 

 Respectarea standardelor europene privind valoarea biologică şi culturală a 
semin elor, materialului de înmul ire şi plantare fructifer şi a materialului de 
înmul ire al plantelor ornamentale 

o Întocmirea programului de multiplicare, efectuarea inspec iilor în camp 
a culturilor semincere  

o Controlul calită ii semin elor şi a materialului săditor  prin teste de 
laborator şi eliberarea documentelor de calitate 

 Verificarea respectării pentru cantită ile de semin e şi material săditor 
provenite dintr-un alt stat membru al UE în baza notificărilor depuse de către 
comercian i. 
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 Supreavegherea şi monitorizarea activită ii operatorilor economici înregistra i 
pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea semin elor şi materialului 
săditor 

 Verificarea controlului prin teledetec ie – prefollow (A.P.I.A.) 
 Verificarea datelor declarate de către fermieri în cererea de sprijin, a respectării 

condi iilor de eligibilitate, condi iilor minime şi specifice (A.P.I.A.) 
 Combaterea montei clandestine prin folosirea reproducătorilor neautoriza i 
 Evaluarea reproducătorilor necesari pentru monta naturală, bonitarea, clasarea 

şi autorizarea reproducătorilor 
 Inventarierea patrimoniului genetic pentru aplicarea programelor de conservare 

pe specii 
 Identificarea si individualizarea animalelor precum si monitorizarea miscarii 

animalelor de reproductie prin organizarea de controale in targuri si oboare  
 Actiune comuna cu DSVSA privind evaluarea in vederea eradicarii cabalinelor 

anemopozitive si evaluarea bovinelor cu TBC 
 Bonitarea si clasarea armasarilor de reproductie din hergheliile de stat, 

particulare si depozitele de armasari, catagrafierea animalelor pe specii, 
întocmirea anuala a programului de monte si fatari pe specii de animale,  
controlul oficial al productiei la taurine si ovine 

 Supravegherea, prevenirea, controlul şi eradicarea bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protec ia animalelor şi mediului, 
identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, 
supraveghere şi control în domeniul siguran ei alimentelor 

 Supraveghere sanitară veterinară  a reproduc iei şi tulburărilor genetice la 
animale 

 Asigurarea sanitară veterinară  a sănătă ii efectivelor de animale din jude , a 
sănătă ii popula iei şi a mediului prin derularea programelor de supravaghere  
şi control a bolilor majore la animale pentru a dobândi statutul de jude  liber 
pentru cât mai multe boli ale animalelor şi pentru a extinde leberul schimb pe 
pia a europeană şi exportul cu animale şi produse de origine animală şi 
nonanimală în ări ter e. 

 Asigurarea trasabilită ii produselor de origine animală şi nonanimală 
 Efectuarea de plă i pentru diverse tipuri de măsuri de sprijin (fonduri europene) 

şi acordarea de ajutoare de stat: ajutoare specifice comunitare acordate 
producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, pentru 
restructurarea/reconversia planta iilor viticole, pentru încurajarea consumului 
de fructe în şcoli, acordarea plă ilor prin Măsura 215 – bunăstarea porcinelor şi 
păsărilor, etc., acordarea de ajutoare de stat în sectorul creşterii animalelor şi 
pentru motorină utilizată în agricultură, acordarea sprijinului comunitar şi 
na ional în sectorul apicol, acordarea rentei viagere agricole, acordarea 
ajutorului de compensare pentru pagubele produse de seceta din 2015, etc. 

 Organizarea simpozionului: 8th International Symposium "Soil Minimum 
Tillage Systems", 25-26 Iunie 2015, in colaborare cu USAMV Cluj-Napoca, 
ASAS, SCDA Turda, SNRSS, UEFISCDI. 
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 Reabilitare/modernizare laboratoare – achizi ionare aparatură O.S.P.A. Cluj, 52 
mii lei, surse proprii (2013-2016) 

 
4.1.4. Încurajarea agriculturii de nişă – agricultura ecologică 
 

 Inregistrarea si supravegherea operatorilor din agricultura ecologica 
 Întocmirea de studii  agrochimice pentru utilizarea ra ională şi eficientă a 

îngrăşămintelor şi amendamentelor  
 Alte studii şi analize de sol, privind pretabilitatea solului la aplicarea nămolului 

provenit de la sta iile de epurare şi la administrarea dejec iilor animaliere 
 Verificarea respectării prevederilor legisla iei na ionale şi comunitare în 

domeniul comercializarii fertilizantilor (depozitare,   ambalare,   etichetare,   
precum   şi   documentele   de   înso ire a îngrăşămintelor chimice; cerin ele 
speciale pentru îngrăşămintele care au în compozi ie un procent de peste 28% 
azot; baze de date,  etc.) 

 Verificarea respectării prevederilor legisla iei na ionale şi comunitare în 
domeniul organismelor modificate genetic (asigurarea coexisten ei culturilor 
modificate genetic cu cele ecologice sau conven ionale,  respectarea distantei 
de izolare, baze de date, autorizări, etc.) 

 Specificarea suprafe ei cultivată cu porumb conven ional, declarată ca zonă de 
refugiu in interiorul sau langa parcela cultivată cu porumb MON 810, a cărei 
produc ie va fi considerată modificata genetic 

 Asigurarea şi urmărirea trasabilită ii produc iei pentru to i cultivatorii de plante 
modificate genetic, conform protocolului încheiat între cele 4 autorită i 
responsabile (MADR, Garda Na ională de Mediu, ANSVSA şi ANPC) 

 Verificarea implementării si respectarea prevederilor legislatiei nationale si 
comunitare in vigoare, specifice agriculturii ecologice 

 Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice în vederea realizării şi 
reactualizării periodice a sistemului na ional şi jude ean de monitorizare sol-
teren pentru agricultură în zona montană - 6 unită i administrative: 

o Comuna Sacuieu, 6445 ha,  
o Comuna Baisoara, 4826 ha,  
o Comuna Poieni, 9191 ha,  
o Comuna Capusu Mare, 6867 ha,  
o Comuna Calatele, 4442 ha,  
o Comuna Valea Ierii, 5629 ha,  

 
 
4.2 PISCICULTURA 
 
4.2.1. Activită i durabile de pescuit, precum şi acvacultură competitivă economic, 

cu respectarea principiilor ecologice 
 Verificarea respectării prevederilor legisla iei na ionale şi comunitare în 

vigoare specifice sectorului pescăresc – controlul unităţilor de acvacultură şi a 
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acelora ce comercializează peşte, verificarea respectării condiţiilor înscrise în 
Licenţa de acvacultură 

 Verificarea respectării condi iilor de autorizare a unită ilor implicate în 
pescuitul ştiin ific 

 Prevenirea şi combaterea branconajului piscicol 
 Eliberarea permiselor de pescuit recreativ-sportiv şi controlul activită ilor de 

acest gen 
 Monitorizarea activită ilor de pescuit ştiin ific 

 
4.2.2. Crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea acvaculturii cu scopul creşterii 

aportului acestei activită i la circuitul economic şi al scăderii presiunii 
exercitate de cererea  de produse pescăreşti pe resursa piscicolă naturală  

 
 Monitorizarea activită ilor de acvacultură, procesare şi a pie ei produselor 

pescăreşti 
 Protejarea şi regenerarea resurselor acvatice 
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5. ENERGIE 
 
Institu ii implicate: 

 S.C. ELECTRICA S.A. – S.C. F.D.E.E. – Electrica Distribu ie Transilvania 
Nord S.A.- Sucursala Cluj 

 C.N. de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” S.A. – 
Sucursala de Transport  Cluj 

 S.C. HIDROELECTRICA S.A – Sucursala Hidrocentrale Cluj 
 CN de Căi Ferate C.F.R. SA Bucureşti  – Sucursala „Centrul Regional de 

Exploatare, Între inere şi Repara ii CF” Cluj 
 Agen ia Jude eană pentru Protec ia Mediului Cluj 
 Garda Na ională de Mediu – Comisariatul Jude ean Cluj 
 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă “Avram Iancu” al jude ului Cluj 
 Primăriile Municipiilor Cluj-Napoca şi Dej 
 Primăria Oraşului Huedin 
 Primăriile Comunelor Căpuşu Mare şi Luna 

 
 
 5.1.  SECURITATE ŞI EFICIEN  ENERGETIC   
 
 
5.1.1. Creşterea capacită ii de producere a energiei electrice şi asigurarea 

resurselor energetice a ării 
 

 Centrală hidroelectrică Tarniţa-Lăpuşteşti - obiectiv prioritar al strategiei pe 
termen scurt si mediu de dezvoltare a sectorului energetic, fiind prevazut in 
Strategia energetica a Romaniei 2007-2020 si aprobat prin Memorandum-ul cu 
tema: “Realizarea obiectivului de investitii Centrala Hidroelectrica cu 
Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti” din data de 25 martie 
2009.  Intre alte beneficii, realizarea acestui proiect va conduce la cresterea 
gradului de siguranta si la exploatarea SEN in conditii tehnice si economice 
superioare. 
Proiectul este amplasat pe raul Somesul Cald, avand urmatorii parametri 
hidroenergetici: putere instalata 1000 MW, energie produsa in regim generator 
1625 GWh/an, energie consumata in regim pompa 2132 GWh/an. 
Termenul de realizare a acestui proiect este de circa 7 ani. 
 
 

5.1.2. Retehnologizarea instala iilor existente pentru creşterea eficien ei şi 
reducerea impactului asupra mediului 

 
 Retehnologizare CHE Mărişelu  - Valoarea investiţiei:173.300 mii lei, surse 

proprii, 2015-2018 - S.C. HIDROELECTRICA S.A. 
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 Retehnologizarea sta iei 220/110/20 kV Câmpia Turzii - Valoarea 
investiţiei:107.878,25 mii lei, Programat 2016 (pentru Cluj): 30,0 mii lei,  
surse proprii (2014-2017) - S.C. TRANSELECTRICA S.A. 

 Trecerea la 20 kV a distribuitorilor Mănăştur 1 şi Mănăştur 3 dintre sta ia de 
transformare Mănăştur şi Câmpului, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea 
investiţiei:6.500 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, surse proprii (2016-2019) 
- S.C. TRANSELECTRICA S.A. 

 Trecerea la 20 kV a distribuitorului Dacia Service dintre sta iile de 
transformare Cluj Sud şi Câmpului, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea 
investiţiei:4.061 mii lei, Programat 2016: 20 mii lei, surse proprii (2016-2019) 
- S.C. ELECTRICA S.A. 

 Trecerea la 20 kV a distribuitorilor Mebero şi  Bună Ziua dintre sta ia de 
transformare Cluj Sud cartierul Zorilor Sud, municipiul Cluj-Napoca - 
Valoarea investiţiei:6.500 mii lei, Programat 2016: 20 mii lei, surse proprii 
(2016-2019) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Trecerea la 20 kV a distribuitorilor L5, L6, L17, L2SMA din sta ia de 
transformare Turda, municipiul Turda – Valoarea investiţiei: 9.400 mii lei, 
Programat 2016: 20 mii lei, surse proprii (2016-2019) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Intensificarea ac iunilor de integrare a politicii de mediu în sectoarele prioritare 
cu impact semnificativ asupra mediului, respectiv: industrie, energie, transport, 
agricultură şi turism - Monitorizarea implementarii masurilor din Planul Local 
de Acţiune pentru Mediu 

 Dezvoltarea capacită ilor din surse regenerabile - instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire – Program CASA VERDE –Etapa 
de decontare a dosarelor se derulează permanent funcţie de decizia titularilor 
de a-şi implementa echipamentele , conform termenelor impuse de contract. 
 

5.1.3. Reducerea pierderilor pe re elele de transport şi distribu ie (modernizări, 
reabilitări, înlocuiri, etc.) 

 
 Modernizare sta ie electrică 400/110 kV Cluj Est – Valoarea 

investiţiei:8.907,52 mii lei, Programat 2016: 55,0 mii lei, surse proprii (2013-
2017) - S.C. TRANSELECTRICA S.A. 

 Pregătirea re elei MT aferente distribuitorilor din ST 400/110/10 kV Cluj-Est 
în vederea trecerii la tratarea neutrului prin rezistor - Valoarea investiţiei:200 
mii lei, Programat 2016: 140,0 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modificare amplasament PTZ UJCAP şi a circuitelor subterane de medie şi 
joasă tensiune aferente municipiului Cluj - Napoca, jud. Cluj – Valoarea 
investiţiei:500 mii lei, Programat 2016: 20,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) 
- S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES MT în  municipiul  Cluj – Napoca  între PTz Fabricii de 
Zahăr şi PTz 25 Mărăşti, între PTz  Tapi erie şi PTz  Ilie Fabricii) – Valoarea 
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investiţiei:430 mii lei, Programat 2016: 285 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare şi sistematizarea  distribuitorilor de medie tensiune Gheorgheni 1 
şi 3 din sta ia Alverna, în zona PTZ 33 Gheorgheni, PTZ Horticultorilor, ptz 30 
Gheorgheni, ptz 28 Gheorgheni, PTZ 4 Gheorgheni, municipiul  Cluj – Napoca 
– Valoarea investiţiei:250 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, surse proprii 
(2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES MT între sta ia Sud şi PTZ Fagului  şi sistematizare  re ele 
electrice de joasă tensiune pe str. Fagului, municipiul  Cluj – Napoca – 
Valoarea investiţiei:250 mii lei, Programat 2016: 150 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES MT cartier Mănăştur, municipiul  Cluj – Napoca – Valoarea 
investiţiei:6056 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, surse proprii (2016-2017) 
- S.C. ELECTRICA S.A. 

 Înlocuire şi sistematizare LES MT str. Beiuşului, municipiul  Cluj – Napoca – 
Valoarea investiţiei:1057mii lei, Programat 2016: 10 mii lei, surse proprii 
(2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 kV în loc. Muntele Băişorii, comuna Băişoara – 
Valoarea investiţiei:1325,6 mii lei, Programat 2016: 237,0 mii lei, surse 
proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES joasă tensiune şi securizare grupuri de măsură pe str. P. 
Maior nr. 7, 9, 11, 13, municipiul  Cluj – Napoca – Valoarea investiţiei:250 
mii lei, Programat 2016: 150,0 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 Kv, PTA Pădureni Sat –Valoarea investiţiei:1100 mii 
lei, Programat 2016: 250,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA, LES joasă tensiune şi securizare grupuri de măsură pe B-
dul 21 Decembrie 1989, nr. 75, bl. A, B, C, D, municipiul Cluj-Napoca – 
Valoarea investiţiei:160 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES 10 kV dintr PTZ Betoane Marfă şi PTZ Mase plastice, 
municipiul Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei:450 mii lei , Programat 
2016: 20 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES 0,4 kV str. M. Kogălniceanu şi str. O. Herman, municipiul 
Cluj-Napoca –Valoarea investiţiei:286,31 mii lei,  Programat 2016: 5 mii lei, 
surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Reglementare distribuitori 10kV Sta ia Sud-Zorilor 1, Sta ia Alverna-Zorilor 1, 
în zona PT2 Torilor, PT3 Zorilor, PT14 Zorilor, PT15 Zorilor, PT-CTA 
Zorilor, PT Pompe Zorilor – Valoarea investiţiei:364 mii lei, Programat 2016: 
205,0 mii lei, surse proprii (2014-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 20 KV loc. Măgoaja, comuna Căşeiu  – Valoarea 
investiţiei:2417,9 mii lei, Programat 2016: 1483,60 mii lei, surse proprii 
(2015-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 
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 Modernizare LEA joasă tensiune Bucea, plecare spre PTZ Moara– Valoarea 
investiţiei:1000 mii lei, Programat 2016: 445,60 mii lei, surse proprii (2013-
2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA joasă tensiune Vişag – Valoarea investiţiei:2071,77 mii lei, 
Programat 2016: 605,50 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Modernizare LEA joasă tensiune Rogojel 2, plecare spre Vodafone, Rogojel – 
Valoarea investiţiei:723 mii lei, Programat 2016: 63,3 mii lei, surse proprii 
(2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4kV prin modernizare branşamente, în loc. Viştea, 
comuna Gârbău – Valoarea investiţiei:650 mii lei, Programat 2016 – 20 mii 
lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4kV prin torsadare re ea, în loc. Inucu, comuna Aghireşu 
– Valoarea investiţiei:400 mii lei, Programat 2016 – 200 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA joasă tensiune loc. Răchi ele 3 – Valoarea investiţiei:633 
mii lei, Programat 2016: 102,31 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA joasă tensiune loc. Răchi ele 2, plecare spre V. Stanciului – 
Valoarea investiţiei:1255 mii lei, Programat 2016: 266,37 mii lei, surse proprii 
(2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA joasă tensiune loc. Răchi ele 1 – Valoarea investiţiei:1002 
mii lei, Programat 2016: 209,49 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 20 kV Mihai Viteazu-Cîmpia Turzii şi  Mihai Viteazu – Tv, 
Dej (Beclean, Ileana), Huedin-Jibou, Huedin-Fântânele  – Valoarea 
investiţiei:4515 mii lei, Programat 2016: 430 mii lei, surse proprii (2016-2017) 
- S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 kV Chinteni, Gheorgheni (comuna Feleacu), Dezmir 
(comuna Apahida), Viişoara CAP, Luna Vale, Vâlcele, Rogojel 3– Valoarea 
investiţiei:9150 mii lei, Programat 2016: 1020 mii lei, surse proprii (2016-
2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 kV Ocolişel– Valoarea investiţiei:870 mii lei, 
Programat 2016: 263,6 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Modernizare racord 20 kV Sfecla-Apahida şi realizare PTAB  – Valoarea 
investiţiei:300 mii lei, Programat 2016: 200 mii lei, surse proprii (2016-2017) 
- S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 kV Dej, cartier Pintea Viteazul şi injec ie de putere în 
LEA 0,4 kV Dej – Valoarea investiţiei:460 mii lei, Programat 2016: 270 mii 
lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LES MT între sta ia Sud şi PTZ Fagului şi sistemtizare re ele 
electrice de joasă tensiune pe str. Fagului, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea 
investiţiei:250 mii lei, Programat 2016: 150 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 
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 Modernizare racord 20 kV – Meteşti şi Mina Muntele Rece, loc. Muntele Rece, 
comuna Măguri Răcătău– Valoarea investiţiei:320 mii lei, Programat 2016: 
224 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 20 KV loc. Surduc, Imbunatatire nivele de tensiune V. 
Fâna elor, loc. Cluj Napoca, Modernizare LEA 0,4 kV loc. Măhal, comuna 
Sânmărtin, - Valoarea investiţiei:1988 mii lei, Programat 2016: 23,6 mii lei, 
surse proprii (2014-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA joasă tensiune aferentă PTA Domoş şi Horlcarea –Valoarea 
investiţiei:290 mii lei, Programat 2016: 191 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare PTZ Frăgărişte, Prefabricate, municipiul Turda  - Valoarea 
investiţiei:450 mii lei, Programat 2016: 315 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare racord  20 kV  aferent PTZ Ferma 21 Popeşti şi realizare PTAB  
integral SCADA, - Valoarea investiţiei:600 mii lei, Programat 2016: 300 mii 
lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare PTZ 20/0,4 kV, Polig. Prefabricate,  municipiul DeJ - Valoarea 
investiţiei:210 mii lei, Programat 2016: 147 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Modernizare PTZ Hotel Napoca, PTZ SIA-Maxim Gorchi şi PTZ Dacia 
Service, Doroban ilor şi sistematizare re ele de medie şi joasă tensiune,  
municipiul Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei:410 mii lei, Programat 2016: 
93,4 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare PTZ SIA-Maxim Gorchi şi PTZ Dacia Service, Doroban ilor şi 
sistematizare re ele de medie şi joasă tensiune,  municipiul Cluj-Napoca - 
Valoarea investiţiei:820 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare şi reamplasare PTZ CT4  municipiul DeJ - Valoarea 
investiţiei:290 mii lei, Programat 2016: 20 mii lei, surse proprii (2016-2017) - 
S.C. ELECTRICA S.A. 

 Preluare capacită i energetice de distribu ie a energiei electrice de la ter i – 
Valoarea investiţiei:100 mii lei, Programat 2016: 50,0 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Integrare în SCADA a instala iilor din cadrul SDEE – Valoarea 
investiţiei:1500 mii lei, Programat 2016: 50,0 mii lei, surse proprii (2016-
2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare puncte de măsură – Valoarea investiţiei:3500 mii lei, Programat 
2016: 400 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare puncte de măsură – Valoarea investiţiei:3520 mii lei, Programat 
2016: 101 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare re ele electrice de distribu ie în municipiul Cluj-Napoca 
(Făgetului)– Valoarea investiţiei:4286,4 mii lei, Programat 2016: 315,4 mii 
lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 
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 Modernizare re ele electrice de distribu ie în municipiul Câmpia Turzii – 
Valoarea investiţiei:805,6 mii lei, Programat 2016: 460,3 mii lei, surse proprii 
(2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Închidere buclă 20 kV PTAB Holding1-PTAB I. Mihalache, str. Eugen 
Lovinescu, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei:300 mii lei, 
Programat 2016: 10,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Închidere buclă între LEA 20 kV Gherla-Bon ida cu LEA 20 Kv Dej-Sus 
Fodora, Modernizare LEA 0,4 Kv – injec ie de  putere Luna de Jos spre Dăbîca 
(PTAB) – Valoarea investiţiei:750 mii lei, Programat 2016: 100,0 mii lei, 
surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Închidere buclă între LEA 20 kV Baciu-Fodora şi LEA 20 Kv Jucu-Bon ida, 
injec ie de  putereîn loc. Răscruci – Valoarea investiţiei:1200 mii lei, 
Programat 2016: 600,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Întregire buclă LEA 20 kV Băişoara-Mihai Viteazu cu  LEA 20 kV  Baia de 
Arieş-Lungeşti, prin Ocolişel– Valoarea investiţiei:600 mii lei, Programat 
2016: 20,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Schimbare conductoare de joasă presiune SDEE Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, 
Cojocna, Suatu, Aruncuta, Sânpaul, Şardu, Călata, Căpuşu Mic, Mănăstireni, 
Negreni, Dej, Valea Drăganului, Valea Căşielului, Sânmărghita, Sic, Bon ida, 
Ceanu Mic, Cheia, Surduc) – Valoarea investiţiei:13491,63 mii lei, Programat 
2016: 7786,45 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Înlocuire transformatoare 20/0,4kV SDEE – Valoarea investi iei:2300 mii lei, 
Programat 2016: 30 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Înlocuire transformatoare 20/0,4kV SDEE – Valoarea investiţiei:3750 mii lei, 
Programat 2016: 905,88 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Lucrări de întăriri  a reşelelor electrice în amonte de punctele de racordare  – 
Valoarea investiţiei:100 mii lei, Programat 2016: 70 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare ieşiri distribuitori  20 kV  din Sta ia Dej-Cuzdrioara – LES 20kV 
Epurare, IRTA, IPROFIL  – Valoarea investiţiei:200 mii lei, Programat 2016: 
120 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare Sta ie conexiuni  20 kV  Mănăstirea  – Valoarea investiţiei:350 
mii lei, Programat 2016: 30 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Schimbare conductoare joasă tensiune (Cluj-Napoca)  – Valoarea 
investiţiei:25.395,93 mii lei, Programat 2016: 4926,9 mii lei, surse proprii 
(2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 
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 5.1.4. Imbunatatire nivele de tensiune, injec ii de putere 
 

 Modernizare şi injectie de putere LEA joasă tensiune Şomcutu Mic, 
Modernizare şi injectie de putere LEA joasă tensiune Sântejude, mutare PTA, 
Imbunatatire nivele de tensiune şi reglementare  LEA 0,4 kV str.Cimitirului, 
loc. Mihai Viteazu , Imbunatatire nivele de tensiune loc. Râşca, zona Dealu 
Mare, Oniceşti, Injectie de putere  LEA 0,4 KV in  Dângăul Mic, 
Imbunatatire nivele de tensiune si injectie de putere  LEA 0,4Kv, loc. Vlaha, 
comuna Săvădisla - Valoarea investiţiei:3215 mii lei, Programat 2016: 213,0 
mii lei, surse proprii (2014-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 Kv şi injectie de putere în loc. Livada şi Vaida 
Cămăraş - Valoarea investiţiei:2240 mii lei, Programat 2016: 100,0 mii lei, 
surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 Kv PTA Tritenii de Jos - Valoarea investiţiei:1000mii 
lei, Programat 2016: 50,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune str. D.D. Roşca, municipiul Cluj-Napoca – 
Valoarea investiţiei:400 mii lei, Programat 2016: 250,0 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune, montare post transformare PTAB între PTAB 
Reformei şi PTZ P. Maior, str. Romană, municipiul Gherla – Valoarea 
investiţiei:380 mii lei, Programat 2016: 250 mii lei, surse proprii (2016) - 
S.C. ELECTRICA S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune prin executare post transformare, Injectie de 
putere  LEA 0,4 kV existentă şi extindere LEA 0,4 kV în loc. Buneşti (şosea 
şi  drumul roman) – Valoarea investiţiei:480 mii lei, Programat 2016: 336,0 
mii lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Injec ie de putere în re eaua de 0,4 kV pe str. Nădăşel, municipiul Cluj-
Napoca – Valoarea investiţiei:150 mii lei, Programat 2016: 10,0 mii lei, 
surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune şi injec ie de putere str. Ion I. De la Brad, 
Căpitan Grigore Ignat, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei:460 mii 
lei, Programat 2016: 250,0 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune şi injec ie de putere zona Valea Fâna elor, 
municipiul Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei:160 mii lei, Programat 2016: 
100,0 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune şi injec ie de putere str. Barc I, II, III, 
municipiul Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei:600 mii lei, Programat 2016: 
10,0 mii lei, surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Imbuntatire nivele de tensiune LEA 0,4 kV str. Oaşului, municipiul Cluj-
Napoca–Valoarea investiţiei:795 mii lei, Programat 2016: 5,0 mii lei, surse 
proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere în Turda, intersec ie str. 
Fabricii/Negru Vodă-Horticulturii prin intercalare PTAb 20/0,4 kV-250kV şi 
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punct de aprindere iluminat public - Valoarea investiţiei:222,47 mii lei, 
Programat 2016: 151,39 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere în Turda, str. Petru Maior, nr. 121  
prin realizare racord 20 kV şi PTA 6/0,4 kV-100kV - Valoarea investiţiei:252 
mii lei, Programat 2016: 158,22 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere prin realizarea unui racord aerian 
de medie tensiune (Tureni, Sănduleşti) - Valoarea investiţiei:481,1 mii lei, 
Programat 2016: 84,96 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere prin executare post de transformare 
20/0,4 kV (Cuzdrioara, Câ cău, Viile Dejului, Ocna Dejului) - Valoarea 
investiţiei:, 1181,65 mii lei, Programat 2016: 230,60 mii lei, surse proprii 
(2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere str. Mircea Eliade, municipiul Cluj-
Napoca - Valoarea investiţiei:, 520 mii lei, Programat 2016: 277 mii lei, 
surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere în LEA 0.4kV şi îmbunătă irea 
nivele de tensiune (Mintiu Gherlii, Jucu de Sus, aga, Cristeşti, Râşca, ) - 
Valoarea investiţiei:, 1306,89 mii lei, Programat 2016: 575,59 mii lei, surse 
proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere în LEA 0.4kV (Hodişu, Dealu 
Botii, Râşca, Huedin, Vişag, Luna, Tritenii de Sus, Viişoara) - Valoarea 
investiţiei:, 2199,2 mii lei, Programat 2016: 1,73,68 mii lei, surse proprii 
(2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere în LEA 0.4kV (Ghirişu Român, 
Gădălin, Bon ida, Turea, Dealu Mare, Huedin, Bucea, Negreni, Mihai 
Viteazu, Turda, Corneşti din Mihai Viteazu, Mănăstirea, Dâmbu Mare, 
Dăbâca, Bobâlna, Floreşti, Apahida, Lita, Luna de Sus) - Valoarea investiţiei: 
1350 mii lei, Programat 2016: 1775 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. 
ELECTRICA S.A. 

 Descentralizare RED -  Injec ie de putere şi construirea PTA (Cojocna, Luna 
de Sus, Baciu, Gilău, Cluj-Napoca – str. M. Eliade şi str. Câmpina intersec ie 
str. Bobâlna) - Valoarea investiţiei:, 1288,65 mii lei, Programat 2016: 480,77 
mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Injec ie de putere şi realizare  PTAB, str. Pietroasa, Apahida– Valoarea 
investiţiei:450 mii lei, Programat 2016: 300 mii lei, surse proprii (2016) - 
S.C. ELECTRICA S.A. 

 Injec ie de putere în LEA 0,4 Kv în loc. Căşeiu şi Coplean, comuna Căşeiu– 
Valoarea investiţiei:250 mii lei, Programat 2016: 150 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 Kv şi injec ie de putere în loc. Jucu de Mijloc şi Jucu 
Herghelie  –Valoarea investiţiei:640 mii lei, Programat 2016: 350 mii lei, 
surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 
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 Modernizare LEA 0,4 Kv şi injec ie de putere în loc. Sântejude Vale  – 
Valoarea investiţiei:712 mii lei, Programat 2016: 430 mii lei, surse proprii 
(2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Modernizare LEA 0,4 Kv şi injec ie de putere în loc. Sântioana  – Valoarea 
investiţiei:410 mii lei, Programat 2016: 250 mii lei, surse proprii (2016) - 
S.C. ELECTRICA S.A. 

 
5.1.5. Reducerea consumurilor în transporturi şi clădiri 
 

 Realizare şarpantă cu mansardă şi reabilitare termică clădire sediu CE Cluj şi 
magazie – S.C. TRANSELECTRICA S.A. – Valoarea investiţiei:701,07 mii 
lei, Programat 2016: 100 mii lei, surse proprii (2013-2016) 

 Reabilitare termică sediu Călători Sta ia CF Gherla (proiectare şi execu ie) - 
Valoarea investiţiei: 475 mii lei, Programat 2016: 225 mii lei, buget de stat 
(2016-2017) – propuneri 2016 – Sucursala Regionala CFR Cluj 

 Reabilitare termică sediu sec ie L3 Cluj (proiectare şi execu ie) - Valoarea 
investiţiei: 475 mii lei, Programat 2016: 225 mii lei, buget de stat (2016-2017) 
– propuneri 2016 - Sucursala Regionala CFR Cluj 

 Modernizarea sistemului de încălzire clădire District Poduri Câmpia Turzii, 
Clădire District km 450+115 Câmpia Turzii, Cazarmă L Câmpia Turzii, 
(proiectare şi execu ie) - Valoarea investiţiei: 475 mii lei, Programat 2016: 
225 mii lei, buget de stat (2016-2017) – propuneri 2016 - Sucursala Regionala 
CFR Cluj 

 Modernizare sistem de încălzire clădire District Linii Cluj (proiectare şi 
execu ie) - Valoarea investiţiei: 80 mii lei, Programat 2016: 25 mii lei, buget 
de stat (2014-2016) – propuneri 2016 - Sucursala Regionala CFR Cluj 

 Modernizare sistem de încălzire clădire District Linii Apahida (proiectare şi 
execu ie) - Valoarea investiţiei: 31 mii lei, Programat 2016: 6 mii lei, buget de 
stat (2014-2016) – propuneri 2016 - Sucursala Regionala CFR Cluj 

 Modernizare sistem de încălzire cazarmă District L.A. Dej Călători (proiectare 
şi execu ie) - Valoarea investiţiei: 65 mii lei, Programat 2016: 12 mii lei, 
buget de stat (2014-2016) – propuneri 2016 - Sucursala Regionala CFR Cluj 

 Reabilitarea termică unită i de învă ământ – Liceul de Muzică Sigismund 
Todu ă şi Colegiul Na ional G. Coşbuc (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei: 27.000 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local (2016-
2017) 

 Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie şi modernizare 
centrale termice în diverse unită i de învă ământ (municipiul Cluj-Napoca)  - 
Valoarea investiţiei: 8426 mii lei, Programat 2016: 3000 mii lei, Program de 
Cooperare Elve iano-Român (2016-2017) 

 Lucrări de izola ie a tuburilor termice la instala ia de încălzire centrală la 
Liceul Teoretic Octavian Goga (oraşul Huedin) – 100 mii lei, buget local 
(2016) 

 Achizi ie şi montare centrale termice în şcoli (comuna Luna) – 82 mii lei, 
buget local (2016) 
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5.2 PROTEC IA CONSUMATORILOR DE ENERGIE 
 

 Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din 
municipiul Dej, zona centrală, prin montarea PTAb subteran  şi ralizare 
diagonală între LEA 20 kV Epurare şi LES 20 kV Dej 2 –Valoarea 
investiţiei:957 mii lei, Programat 2016: 163,50 mii lei, surse proprii (2015-
2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Proiectare şi execu ie branşament gaze naturale, înlocuire centrale 
termice/energie electrică existente cu centrale termice proprii pe gaz la Oficiul 
Poştal nr. 13 – Valoarea investiţiei:40 mii lei, Programat 2016: 40 mii lei, 
surse proprii (2016) - S.C. ELECTRICA S.A. 

 Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din 
municipiul Turda, zona Turda Nouă – Valoarea investiţiei:1200 mii lei, 
Programat 2016: 5,0 mii lei, surse proprii (2016-2017) - S.C. ELECTRICA 
S.A. 

 Cazane încălzire la unită i de învă ământ (Şcoala Gen. nr. 3 Mihai Eminescu, 
Şcoala Gen. nr. 4, Grădini a Lumea Piticilor, internat şi cantină Col. Andrei 
Mureşanu, municipiul Dej – 185 mii lei, buget local (2016) 
 
 

5.3 ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE 
 

 Dezvoltarea capacită ilor din surse regenerabile - Dezvoltarea capacită ilor din 
surse regenerabile - instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire 
– Program CASA VERDE –Etapa de decontare a dosarelor se realizează 
permanent funcţie de decizia titularilor de a-şi implementa echipamentele, 
conform termenelor impuse de contract. 

 Parc fotovoltaic comuna Căpuşu Mare – Valoarea investiţiri: 904 mii lei, 
PNDR 

 
 
5.4 REDUCERII EMISIILOR D E GAZE CE PRODUC EFECT DE SER  

 
 Realizarea Inventarului emisiilor de poluanti atmosferici din judetul Cluj in 

cadrul Sistemului Integrat de Mediu 
 Intensificarea ac iunilor de integrare a politicii de mediu în sectoarele prioritare 

cu impact semnificativ asupra mediului, respectiv: industrie, energie, transport, 
agricultură şi turism – Monitorizarea implementarii masurilor din Planului 
Local de Ac iune pentru Mediu 

 Monitorizarea calitatii factorilor de mediu prin analize periodice 
 Realizarea materialelor de sinteză şi a rapoartelor privind starea factorilor de 

mediu  
o Rapoarte  lunare privind starea factorilor de mediu în jude ul Cluj,pentru 

anul 2016 
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o Raportul anual privind starea mediului din jude ul Cluj pentru anul 2015 
 Implementarea Programului Na ional de Reducere Progresivă a Emisiilor de 

Dioxid de Sulf, Oxizi de Azot şi Pulberi (PNRPE) din Instala iile Mari de 
Ardere (IMA). 

 Limitarea emisiilor de compuşi organici volatili provenite din utilizarea 
solven ilor organici (COV) din activită i şi instala ii 

 Verificarea si validarea rapoartelor aferente anului 2015, introduse de catre 
operatorii economici in Registrul poluantilor emisi si transferati (E-PRTR) din 
cadrul Sistemului Integrat de Mediu  

 Monitorizarea activită ilor în care se utilizează sau în urma cărora rezultă 
substan e care depreciază stratul de ozon 

 Verificarea prin controale planificate a masurilor care asigura respectarea 
valorilor limita de emisie sau aplicarea unei scheme de reducere a emisiilor de 
COV 

 Verificarea conformării cu programele de reducere a emisiilor de compusi 
organici volatili, conform sesiunilor de raportare . Autorizarea integrată de 
mediu a instala iilor noi -Derularea procedurii şi emiterea efectivă a 
autoriza iilor integrate de mediu 

 Controale tematice ale obiectivelor SEVESO II, verificarea rapoartelor de 
securitate, a planurilor de urgenta interna 

 Realizarea Registrului IPPC in cadrul Sistemului Integrat de Mediu 
 Actualizarea bazei de date cu agen ii economici care detin instalatii 

IPPC/instalatii de ardere/instalatii de incinerare a deseurilor si instalatii de 
coincinerare a deseurilor /instalatii si activitati care utilizeaza solventi organici. 

 Monitorizarea  investitiilor asumate prin programul de conformare pentru 
operatorii IPPC (privind prevenirea si controlul integrat al poluării) 

 Controlul conformării instala iilor IPPC autorizate (AIM) 
  Gestionarea operativă a evenimentelor neprevăzute (poluări accidentale) 
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    6. TRANSPORTURI ŞI INFRASTRUCTUR  
 
Institu ii implicate: 

 Direc ia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj 
 CN de Căi Ferate C.F.R. SA Bucureşti  – Sucursala „Centrul Regional de 

Exploatare, Între inere şi Repara ii CF” Cluj 
 SNTFC „CFR Cǎlǎtori” SA Sucursala de Transport Feroviar de Cǎlǎtori Cluj 
 Direc ia Silvică Cluj 
 Primăriile municipiilor: Cluj-Napoca, Dej, Gherla 
 Primăria Oraşului Huedin 
 Primăriile comunelor: Aghireşu, Aiton, Băişoara, Beliş, Bobâlna, Călăraşi, 

Cămăraşu, Căpuşu Mare, Ciucea, Cî cău, Cojocna, Feleacu, Iara, Izvoru 
Crişului, Luna, Măguri Răcătău, Mica, Mihai Viteazu, Panticeu, Sănduleşti, 
Suatu, Tureni, Valea Ierii 

 
6.1. INFRASTRUCTUR  RUTIER  
 
6.1.1. Gestionarea şi între inerea drumurilor publice - drumuri na ionale, 

autostrăzi 
 

 Studiu de fezabilitate - drum de legătură între A3 şi DN1 - Valoarea investiţiei: 
232,596 mii lei (fără TVA), Programat 2016: 232,596  mii lei, buget de stat 
(2015-2016) 

 Promovare Studiu de fezabilitate – legătură sens giratoriu Cora-Autostrada A3 
(buget de stat şi alte surse) 

 

6.1.2. Gestionarea şi între inerea drumurilor publice, străzi din zona urbană 
 

 Modernizare tramei stradale spre zona industrială în municipiul Cluj-Napoca – 
Valoarea investiţiei: 86.078 mii lei, Programat 2016: 10.000 mii lei, buget 
local (2013-2016) 

 Acces din str. Oaşului la cartierul Lomb, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea 
investiţiei: 39.768 mii lei, Programat 2016: 15.000 mii lei, buget local (2015-
2016) 

 Modernizare str. Făgetului, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea investiţiei: 
20.155 mii lei, Programat 2016: 3.690 mii lei, buget local (2015-2016) 

 Viabilizare amplasament zona Lomb, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea 
investiţiei: 15.000 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local (2016-
2018) 

 Modernizare  străzi, municipiul Cluj-Napoca  - 50 mii lei (rest de plată), buget 
local, (2016) 

 Modernizare  străzi, municipiul Dej (Castanilor, Prunilor, Izvor, Siret, Brazilor, 
Trata, Gh. Lazăr, Miron Costin, Dumbrava Roşie, Zmeurei, Cerbului  - 2500 
mii lei, buget local, (2016) 
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 Modernizare  străzi, municipiul Dej  - 400 mii lei, fonduri europene + buget 
local, (2016) 

 Modernizare  străzi, municipiul Dej  - 6930 mii lei, PNDL, (2016) 
 Modernizare străzi în municipiul Gherla (lot V) – Valoarea investiţiei: 

4.882,813 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local şi buget de stat 
(2014-2017) 

 Modernizare străzi în municipiul Gherla (lot VI grupa 1) – Valoarea investiţiei: 
2.010 mii lei, Programat 2016: 1.978 mii lei, buget local (2016) 

 Modernizare străzi în municipiul Gherla (lot VI grupa 2) – Valoarea investiţiei: 
11.221 mii lei, Programat 2016: 7.294 mii lei, buget local (2016-2017) 

 Repara ie capitală drum Băi a, municipiul Gherla  - Valoarea investiţiei: 2.420 
mii lei, Programat 2016: 700 mii lei, buget local (2015-2017) 

 Modernizare DC37 Hăşdate-Silivaş, municipiul Gherla  – Valoarea investiţiei: 
3.482,151 mii lei, Programat 2016: 2.700 mii lei buget local (2015-2017) 

 Modernizare  străzi Trandafirilor, Molidului, Salcâmului, Bradului, Aleea 1 
Mai, Pia a Victoriei, oraşul Huedin  – Valoarea investiţiei: 1670 mii lei, 
Programat 2016: 870 mii lei,  buget local (2015-2016) 

 Repara ii şi turnare strat de uzură pe străzile Târgului, Gării, Gh. Doja, Băii, 
Apei, Izvorului, Mo ilor, Câmpului, Mănăşturului, oraşul Huedin  –954 mii lei,  
buget local (2015-2016) 

 Modernizare şi asfaltare străzi, oraşul Huedin  – 2500 mii lei, buget local 
(2016) 

 

6.1.3. Gestionarea şi între inerea drumurilor publice (comunale), străzi din zona 
rurală 

 
 Reabilitare străzi în comuna Aghireşu (Aghireşu, Leghia, Macău)   – Valoarea 

investiţiei: 1568,32 mii lei, Programat 2016: 325 mii lei, buget local + buget 
de stat (2013-2016) 

 Modernizare drumuri comunale în loc. Aghireşu Fabrici şi dotare cămin 
cultural Aghireşu, comuna Aghireşu   –  648 mii lei, FEADR (2015-2016) 

 Înfiin are, extindere şi modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna 
Aiton - Valoarea investiţiei: 4.500 mii lei, PNDR (2016-2018) 

 Lucrări de consolidare DC170 Pruneni şi a malului Văii Mărului, zona afectată 
de alunecări de teren, comuna Aiton - Valoarea investiţiei: 700 mii lei, buget 
local (2016) 

 Modernizare drumurilor de pământ din comuna Băişoara  – Valoarea 
investiţiei: 3047,238 mii lei, Programat 2016: 228 mii lei, buget local (2012-
2016) 

 Repara ii rigole în localitatea Băişoara  – 70 mii lei, buget local (2016) 
 Modernizare drumuri în localitatea Muntele Cacovei, comuna Băişoara  – 24 

mii lei, buget local (2016) 
 Modernizare DC Doda Pilii-Giurcu a de Sus şi DC Doda Pilii-Smida, comuna 

Beliş – 452,64 mii lei, fonduri europene (2016) 
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 Asfaltare DC Poiana Horea, comuna Beliş – 100 mii lei, buget de stat (2016-
2017) 

 Reabilitare pod peste V. Olpret pe drumul de exploata ie Gura Lăzii în comuna 
Bobâlna - Valoarea investiţiei: 379,53 mii lei, Programat 2016: 369,07 mii lei, 
buget local şi buget de stat (2014-2016) 

 Reabilitare pod peste V. Olpret pe drumul de exploata ie Valea lui Indrei în 
comuna Bobâlna - Valoarea investiţiei: 343,09 mii lei, Programat 2016: 
335,37 mii lei, buget local şi buget de stat (2014-2016) 

 Între inere drum comunal DC 164 Bobâlna-Pruni, comuna Bobâlna - Valoarea 
investiţiei: 535,51 mii lei, Programat 2016: 44,46 mii lei, buget local (2015-
2016) 

 Modernizare străzi sat Bogata, comuna Călăraşi – Valoarea investiţiei: 1800 
mii lei, Programat 2016: 340 mii lei, buget local (2015-2016) 

 Căi pietonale, comuna Călăraşi –70 mii lei, buget local (2016) 
 Modernizare sistem rutier- centru  (comuna Cămăraşu) – Programat 2016: 240 

mii lei, buget jude ean şi local (2016) 
 Asfaltare străzi  (comuna Cămăraşu) – Programat 2016: 513 mii lei, buget 

jude ean şi local (2016) 
 Modernizare străzi  (comuna Cămăraşu) – Programat 2016: 220 mii lei, buget 

jude ean şi local (2016) 
 Modernizare drumuri şi uli e  în satele Straja şi Dumbrava (comuna Căpuşu 

Mare) - Valoarea investiţiei: 4520 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, PNDR 
(2016-2018) 

 Asfaltare străzi  în satul Agârbiciu (comuna Căpuşu Mare) - Valoarea 
investiţiei: 530 mii lei,  buget local (2016) 

 Întocmire cadastru intravilan şi drumuri (comuna Căpuşu Mare) - Valoarea 
investiţiei: 452 mii lei,  PNDR 

 Reabilitare drum comunal Ciucea-Surduca, comuna Ciucea   – Valoarea 
investiţiei: 750 mii lei, Programat 2016: 641 mii lei, buget local (2012-2016) 

 Reabilitare drum comunal Ciucea-Cimitir-Piscoieşti-Calea Lată, comuna 
Ciucea   –  Valoarea investiţiei: 236,53 mii lei, Programat 2016: 260 mii lei, 
buget local (2013-2016) 

 Modernizare drumuri în comuna Câ cău – Valoarea investiţiei: 5000 mii lei, 
Programat 2016: 100 mii lei, FEADR (2016-2018) 

 Creare şi modernizare infrastructură fizică de bază şi servicii de bază ăentru 
popula ia rurală din comuna Câ cău – Valoarea investiţiei: 10249 mii lei, 
Programat 2016: 2500 mii lei, FEADR (2016-2018) 

 Modernizare drumuri în comuna Cojocna – 9305 mii lei, buget local, buget de 
stat (2014-2017) 

 Modernizare DC 80 Cara, comuna Cojocna – 560 mii lei, buget local, buget de 
stat (2014-2017) 

 Trotuar str. Republicii, comuna Cojocna – 40 mii lei, buget local (2016) 
 Asfaltare drum zona Besa  (comuna Feleacu)  - 950 mii lei, buget local (2016) 
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 Asfaltare drum Gheorgheni – zona Bisericii Reformate, comuna Feleacu   - 
Valoarea investiţiei: 630 mii lei, Programat 2016: 374 mii lei, buget local 
(2016) 

 Asfaltare drum Vâlcele, Valea Lupului comuna Feleacu   - Valoarea investiţiei: 
619 mii lei, Programat 2016: 608 mii lei, buget local (2016) 

 Asfaltare drum Vâlcele, zona Centru Monument, comuna Feleacu  - 300 mii 
lei, buget local (2016-2017) 

 Asfaltare drum Gheorgheni, comuna Feleacu  - 300 mii lei, buget local (2015-
2017) 

 Studii de fezabilitate asfaltare drumuri loc. Feleacu, Vâlcele, Gheorgheni, 
comuna Feleacu  - 128 mii lei, buget local (2016) 

 Modernizare drum comunal DC 102 Iara-Maşca, comuna Iara – Valoarea 
investiţiei: 2619 mii lei, Programat 2016: 2119 mii lei, PNDL (2014-2016) 

 Între inere drum pietruitvprin stabilizare cu lian i hidraulici şi strat de protec ie 
din covor asfaltic DC 103 Iara-Agriş, km 0+000-6+280, comuna Iara – 
Valoarea investiţiei: 2347 mii lei, Programat 2016: 364 mii lei, PNDL (2014-
2016) 

 Drum de acces stadion şi club tineret (1,1 km), comuna Izvoru Crişului - 500 
mii lei, buget de stat (2016) 

 Asfaltare uli e (strat de uzură), comuna Izvoru Crişului – 1500 mii lei, buget de 
stat (2016) 

 Şan uri şi trotuare în comuna Izvoru Crişului – 450 mii lei, buget de stat (2016) 
 Servicii de proiectare drum de exploata ie, comuna Izvoru Crişului - 90 mii lei, 

buget de stat (2016) 
 Drum comunal Gligoreşti, comuna Luna   – 122,22 mii lei, buget local (2016) 
 Asfaltare drumuri comunale  Măguri-Răcătău –300 mii lei, buget local (2016) 
 Repara ii curente la drumurile comunale şi vicinale  Măguri-Răcătău –300 mii 

lei, buget local (2016) 
 Modernizare drumuri comunale  Măguri-Răcătău (cofinan are proiect măsura 

7.2 FEADR) – Valoarea investiţiei:  114 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, 
buget local (2015-2020) 

 Asfaltare drumuri comunale  Măguri-Răcătău – 300 mii lei, buget local (2016) 
 Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica – 45 mii lei, fonduri 

structurale (2016) 
 Asfaltare străzi în loc. Sânmărghita, comuna Mica – 6.000 mii lei, buget local 

(2016) 
 Modernizare drum Valea Salatiu,  comuna Mica – 2.000 mii lei, buget local 

(2016) 
 Reabilitare drumuri loc. Nireş,  comuna Mica – 1.000 mii lei, buget local 

(2016) 
 Modernizare drumuri agricole,  comuna Mica – 45 mii lei, buget local (2016) 
 Demarare proceduri nomenclator stradal (comuna Mihai Viteazu) – 100 mii 

lei, buget local (2016) 
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 Între inere drumuri comunale (comuna Mihai Viteazu) – 200 mii lei, buget 
local (2016) 

 Reabilitare şi asfaltare străzi (comuna Mihai Viteazu) – 200 mii lei, buget local 
(2016) 

 Modernizare drum în localitatea Cubleşul Someşan  (comuna Panticeu) – 
Valoarea investiţiei: 575 mii lei, Programat 2016: 344 mii lei, FEADR şi 
buget local (2015-2016) 

 Reabilitare infrastructură în comuna Panticeu – Valoarea investiţiei: 13.240 
mii lei, Programat 2016: 2175 mii lei, FEADR şi buget local (2010-2016) 

 Modernizare stradă şi construire pod pe Valea Gomboşoaiei, comuna Panticeu 
– 686 mii lei, buget local (2016) 

 Modernizare străzi, Pustuta şi Suseni, comuna Panticeu – 682 mii lei, buget 
local (2016) 

 Asfaltare str. 1 sat Sănduleşti  – 441 mii lei, buget local şi PNDL (2015-2016) 
 Asfaltare drumuri sat Copăceni  – Valoarea investiţiei:  5188,4 mii lei, 

Programat 2016: 308,35 mii lei, buget local şi fonduri europene (2010-2016) 
 Modernizare străzi  comuna Sănduleşti    – Valoarea investiţiei:  400 mii lei, 

Programat 2016: 400 mii lei, buget local şi fonduri europene (2016-2019) 
 Asfaltare DC47 Suatu-Aruncuta, comuna Suatu–Valoarea investiţiei: 3061 mii 

lei, Programat 2016: 578 mii lei,  buget local (2013-2016) 
 Asfaltare DC48 Suatu-Dîmburile, comuna Suatu– 950 mii lei, buget local 

(2016) 
 Modernizare DC 85 Tureni-Miceşti - Valoarea investiţiei: 5442,14 mii lei, 

Programat 2016: 537,56 mii lei, buget local + buget de stat (2016) 
 Trotuare în satul  Tureni – 200 mii lei, buget local (2016) 
 Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii - Valoarea 

investiţiei: 45 mii lei, FEADR (2016-2018) 
 Modernizare drumuri de interes local zona Caps Şoimu, comuna Valea Ierii - 

Valoarea investiţiei: 45 mii lei, gonduri guvernamentale (2016-2018) 
 
6.1.4. Poduri şi pode e  zona urbană şi rurală 
 

 Amenajare, modernizare străzi, pia ete, poduri, pun i (municipiul Cluj-Napoca) 
– 34.400 mii lei, buget local (2015-2016) 

 Pod peste Valea Salca, municipiul Dej – 500 mii lei, buget local (2016) 
 Poduri peste Valea Ocnei (str. Mixandrei, Zmeurei), municipiul Dej – 585 mii 

lei, buget local (2016) 
 Relocare utilită i pentru poduri, municipiul Dej – 90 mii lei, buget local (2016) 
 Pod peste Valea Merilor, comuna Mica - 600 mii lei,  buget local (2016) 
 Reabilitare pode  Mărtineşti, comuna Tureni - Valoarea investiţiei: 500 mii lei, 

Programat 2016: 400 mii lei, buget local şi buget de stat (2015-2016) 
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6.1.5.Devoltarea infrastructurii forestiere 
 Realizarea lucrarilor de intretinere, modernizare si ranforsare a drumurilor 

forestiere in vederea cresterii gradului de accesibilizare a padurilor; lucrari de 
deszapezire 

 Modernizare drumului  forestier Poiana Horea-Giurcu a de Sus, comuna Beliş 
– 678,960 mii lei, fonduri europene (2016-2017) 

 Infrastructură de acces silvic Şoimu-Tina (comuna Valea Ierii) – Valoarea 
investiţiei: 60 mii lei, FEADR (2016-2018) 

 
6.1.6. Decongestionarea transportului  pe drumurile publice; Securitate pe 

drumurile publice 
 Parking suprateran str. Mehedin i-Negoiu (municipiul Cluj-Napoca) –Valoarea 

investiţiei: 20.016 mii lei, Programat 2016: 4600 mii lei,  buget local (2011-
2016) 

 Construire parking Haşdeu, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 
28317 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei,  buget local (2016-2018) 

 Construire parkinguri în cartiere, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea 
investiţiei: 49000 mii lei, Programat 2016: 3683 mii lei,  buget local (2016-
2018) 

 Dezvoltare şi modernizare semaforizare, realizare sincronizare în intersec ii şi 
treceri de pietoni, municipiul Cluj-Napoca - 1500 mii lei,  buget local (2016) 

 Modernizare şi extindere pasaj pietonal Pia a Gării, B-dul Muncii, municipiul 
Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 6157 mii lei, Programat 2016: 5200 mii 
lei,  buget local (2015-2016) 

 Modernizare şi extindere pasaj pietonal Pia a Gării, B-dul Muncii, municipiul 
Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 6157 mii lei, Programat 2016: 5200 mii 
lei,  buget local (2015-2016) 

 Amenajare parcări zona Dealul Florilor, municipiul Dej - 550 mii lei,  buget 
local (2016) 

 Achizi ie utilaj multifunc ional, municipiul Dej – 710 mii lei, buget local 
(2016) 

 Achizi ie rezervoare pentru clorură de calciu, municipiul Dej – 30 mii lei, 
buget local (2016) 

 Reamenajare parcări şi spa ii verzi, oraşul Huedin - 430 mii lei,  buget local 
(2016) 

 Execu ie sta ii de autobus, comuna Luna – 20 mii lei, buget local (2016) 
 

 
6.2. INFRASTRUCTUR  FEROVIAR  
 
6.2.1. Creşterea gradului de siguran ă şi confort şi a vitezei de transport 
 

 Proiectare şi execu ie refacere pod km 493+018 fir I linia 300 Bucureşti – Ep. Bihor 
între sta iile Apahida – Cluj – Napoca Est - Valoarea investiţiei: 3454 mii lei, 
Programat 2016: 3500 mii lei, buget de stat (2016) 



 76 

 Reactualizare Proiect Repara ie linie CF Valea Florilor –Boju, fir 1 km 464+689,09-
472+747,08 (inclusiv linia III directă din sta ia CF Valea Florilor - Valoarea 
investiţiei: 38892 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget de stat (2016-2018)  

 Repara ie pode  km 536+465, fir I şi II linia CF 300 Bucureşti – Ep. Bihor, între 
sta iile Aghireş-Stâna ; expertiză tehnică şi proiectare (propuneri 2016) - Valoarea 
investiţiei: 2700 mii lei, Programat 2016: 2700 mii lei, buget de stat (2013-2016) 
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    7. DEZVOLTARE SOCIAL , CULTUR , MINORIT I, 
MEDIU, TINERET ŞI SPORT 

 
Institu ii implicate: 

 Direc ia Jude eană pentru Tineret şi Sport  Cluj 
 Agen ia Jude eană pentru Plă i şi Inspec ie Socială Cluj 
 Agen ia Jude eană de Ocupare a For ei de Muncă Cluj 
 Direc ie pentru Cultură a Jude ului Cluj 
 Direc ia de Sănătate Publică Cluj 
 Direc ia Silvică Cluj 
 Garda Forestieră Cluj 
 Garda Na ională de Mediu-Comisariatul Jude ean Cluj 
 Agen ia Jude eană pentru Protec ia Mediului Cluj 
 Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj 
 Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj 
 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă „Avram Iancu” al jude ului Cluj 
 Consiliul Jude ean Cluj 
 Universitatea de Ştiin e Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
 Institutul de Cercetări Bilologice Cluj Napoca 
 ON.G.- uri cu activitate în domeniul protec iei mediului/ecologie 
 Primăriile municipiilor: Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla 
 Primăria Oraşului Huedin 
 Primăriile comunelor: Aghireşu, Băişoara, Cămăraşu, Căpuşu Mare, Cî cău, 

Cojocna, Cuzdrioara,  Feleacu, Frata, Iara, Izvoru Crişului, Luna, Mihai 
Viteazu, Mociu, Suatu, Tureni, Valea Ierii 

 
7.1. DEZVOLTARE SOCIAL  
 
 7.1.1. Protec ia familiei şi copilului, a persoanelor vârstnice, reforma sistemului de 

asisten ă  
 

 Reforma sistemului de asisten ă socială prin transformarea acestuia dintr-un 
sistem pasiv în unul proactiv - administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor 
de asistenţă socială stabilite prin lege, consilierea beneficiarilor, instruirea 
lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale din cadrul primăriilor şi formarea 
profesională continuă a personalului în vederea adaptării rapide la 
modificările legislative frecvente şi creşterii calităţii serviciilor oferite  

 Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protec iei sociale prin 
asigurarea unui sistem de asisten ă socială bazat pe un mecanism institu ional 
de identificare, evaluare şi interven ie pentru toate cazurile de risc social - 
plata alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului social, monitorizarea 
aplicării Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, realizarea de anchete sociale în vederea acordării de ajutoare de 
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urgenţă, consilierea/informarea autorităţilor publice locale în privinţa 
stabilirii şi acordării acestor tipuri de beneficii de asistenţă socială  

 Dezvoltarea serviciilor sociale în paralel cu reducerea volumului presta iilor 
financiare directe prin: acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi 
monitorizarea şi controlul activităţii furnizorilor acreditaţi 

 Stimularea investi iilor publice şi private într-un sistem integrat de asisten ă 
socială performant - acordarea  unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială,  în baza prevederilor Legii 34/1998, precum şi 
monitorizarea, controlul, verificarea activităţii asociaţiilor şi plata 
subvenţiilor. 

 Protejarea consumatorului vulnerabil - plata ajutoarelor de încălzire a 
locuinţei  

 Protec ia familiei şi copilului - promovarea unor mecanisme de sprijin a 
părinţilor şi de asigurare a unui echilibru între viaţa de familie şi cea 
profesională (stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii, a indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi subvenţionarea, de la 
bugetul de stat, a unităţilor de asistenţă socială înfiinţate şi administrate de 
asociaţii şi fundaţii) 

 Actualizarea strategiei pentru persoanele vârstnice pornind de la nevoile 
multiple ale persoanei vârsnice şi a principiului acordării priorită ii preven iei 
şi a sus inerii serviciilor la domiciliu – reuniuni ale  Consiliului Consultativ al 
Persoanelor Vârstnice, evaluarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea 
drepturilor prevăzute de Decretul Lege 118/1990, acordarea  unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială,  în baza prevederilor Legii 34/1998, 
evaluarea, monitorizarea, şi controlul  activităţii furnizorilor de servicii 
sociale care oferă servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu 

 Complex de servicii socio-medicale pentru adul i (municipiul Cluj-Napoca) – 
Valoarea investiţiei: 2250 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, fonduri 
europene (2016-2017) 

 Desegregarea şi incluziunea socială a  familiilor dezavantajate din Zona 
Metropolitană Cluj, inclusiv a acelora provenind din comunită ile segregate şi 
izolate din Pata Rât, prin asigurarea de locuin e sociale de urgen ă  - 
(municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea investiţiei: 1923 mii lei, Programat 
2016: 150 mii lei, buget local (2016-2017) 

 Centru social şi comunitar integrat pentru incluziunea comunită ilor 
defavorizate din Zona Metropolitană Cluj cu accent pe comunită ile segregate 
şi izolate din Pata Rât (municipiul Cluj-Napoca) - Valoarea investiţiei: 9921 
mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local (2016-2017) 

 Serviciu de depistare precice şi interven ie CSSM (municipiul Cluj-Napoca) – 
Valoarea investiţiei: 415 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, buget local 
(2016-2017) 

 Centru de consiliere părin i şi copii (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei: 415 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, buget local (2016-2017) 
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 Centru de recuperare pentru persoanele dependente de alcool (municipiul Cluj-
Napoca) – Valoarea investiţiei: 370 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, buget 
local (2016-2017) 

 Construire locuin e destinate închirierii (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea 
investiţiei: 24214 mii lei, Programat 2016: 4000 mii lei, buget local (2016-
2018) 

 Centru social în comuna Izvoru Crişului - Valoarea investiţiei: 2375 mii lei, 
Programat 2016: 2375 mii lei, buget de stat (2016) 

 Construire case sociale, comuna Valea ierii - Valoarea investiţiei: 100  mii lei, 
buget local (2016) 

 
7.1.2. Creşterea ratei de ocupare în rândul tinerilor prin crearea de programe de 

sprijin în demararea afacerilor, acordarea de facilită i fiscale pentru 
angajatori, sprijin pentru ob inerea primului loc de muncă, servicii de 
informare, orientare şi consiliere profesională 

 
 Stimularea mobilitatii tinerilor prin subventii pentru chirie pentru cei care se 

muta in alt judet pentru primul loc de munca. 
 Scutirea  pentru o perioadă de 1 an, a contribu iilor sociale datorate de 

angajatori în cazul angajării cu contract de muncă pentru o durată cel pu in 
egală cu 2 ani, a tinerilor cu vârsta sub 25 de ani şi a persoanelor cu vârsta mai 
mare de 45 de ani;  

 Acordarea de servicii de  informare si consiliere profesionala – A.J.O.F.M. 
Cluj 

 Centrul de resurse pentru ONG (D.J.S.T. Cluj) 
 Proiecte ale ONG-urilor finan ate la Concursul local de proiecte (D.J.S.T. Cluj) 
 Activită i permanente de informare şi consiliere în cadrul Centrului de Tineret 

din comuna Mihai Viteazu 
 
 
7.2. CULTUR , CULTE ŞI MINORIT I 
 
 
7.2.1. Stimularea industriilor creative, promovarea crea iei contemporane şi a 

diversită ii culturale româneşti; Sprijinirea cultelor religioase. 
 

 Clubul de lectură NEPOTU LUI THOREAU 
 Histrioniada Liceenilor 
 FOTOONG – cursuri de ini iere în fotografia şi prelucrarea digitală a imanginii 

pentru ONG 
 CINESTUDSHORTS 
 Centrul de excelen ă pentru industrii creative (municipiul Cluj-Napoca) – 

Valoarea investiţiei: 58398 mii lei, Program 2016: 42254 mii lei, fonduri 
europene (2012-2016) 
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 Finan area proiectelor şi programelor culturale, organiza iilor şi asocia iilor 
nonprofit, comuna Mihai Viteazu – 50 mii lei, buget local (2016) 

 Finan area proiectelor religioase culturale, comuna Mihai Viteazu – 121 mii 
lei, buget local (2016) 

 
  7.2.2. Evaluarea, protejarea şi păstrarea patrimoniului cultural na ional 
 

 Realizarea de simpozioane cu caracter profesional în vederea identificării 
măsurilor practice de protejare a patrimoniului cultural na ional de către 
structurile deconcentrate ale Ministerului Culturii 

 Acordarea de asisten ă de specialitate persoanelor interesate să ob ină statutul 
de specialist sau expert 

 Organizarea şedin elor Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice în vederea 
avizării lucrărilor de construc ie şi a interven iilor la clădiri monumente istorice 
sau din raza de protec ie a acestora 

 Evaluarea bunurilor culturale în vederea exportului temporar sau definitiv 
 Exercitarea dreptului de preemp iune al statului român la vânzarea unor 

locuin e aflate în clădiri din lista monumentelor istorice 
 Supravegherea cercetărilor arheologice de pe raza jude ului, delimitarea 

siturilor arheologice  
 Verificarea respectării legalită ii interven iilor de repara ii/construc ii la clădiri 

monumente istorice sau din zona de protec ie a acestora 
 Continuarea programului de elaborare a obliga iilor de folosin ă pentru 

monumentele istorice  
 Urmarirea procesului de amplasare a însemnelor de identificare pe clădirile 

monumente istorice 
 Organizarea şedin elor Comisiei Regionale a Monumentelor de For Public în 

vederea avizării lucrărilor de amplasare şi a interven iilor asupra 
monumentelor de for public 

 Propuneri de clasare şi realizarea de dosare de clasare, prin actualizarea 
periodică a Listei Monumentelor Istorice, prin sprijinirea ini iativelor private 
de clasare, prin controlul legal al bunurilor culturale destinate exportului  

 Realizarea unui program complex de inspec ii şi controale care să reflecte o 
implicare sporită a institu iei în teritoriu. Aplicarea de avertismente şi sanc iuni 
contraven ionale, semnalarea infrac iunilor către organele abilitate. 

 
7.2.3. Sprijinirea crea iei artistice contemporane prin sus inerea taberelor de 

crea ie, organizarea de expozi ii şi evenimente culturale 
 

 Concursul Na ional Literar Studentesc Vox Napocensis 
 Festivalul Interna ional de Poezie Lucian Blaga,  edi ia a XXIII-a 
 Concursul Na ional de poezie şi eseu Octavian Goga 
 Festivalul Interna ional „Mugurel de Cântec şi Joc”, cu participarea 

ansamblurilor folclorice na ionale şi interna ionale, comuna Mihai Viteazu 
(eveniment anual)  
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 Organizarea manifestărilor anuale (festivalul Cepei, serbările satului Cheia, 
Iepuraşul de Paşte, etc.), comuna Mihai Viteazu 

 
 
7.2.4.Promovarea valorilor ce derivă din diversitatea culturală şi etnică prin 

finan area unor activită i pe bază de proiecte 
 

 Clubul de lectură NEPOTU LUI THOREAU 
 Histrioniada Liceenilor 
 Proiecte ale ONG-urilor finan ate la Concursul local de proiecte 
 Gala Voluntarilor 

 
 
    7.4. TINERET ŞI SPORT 
 
7.4.1. Dezvoltarea sportului de înaltă performan ă  
 

 Realizarea obiectivelor si indicatorilor din Programul “Promovarea sportului 
de performanta ” – campionate na ionale şi alte competi ii locale, jude ene şi 
interjude ene de atletism, judo, haltere, şah, patinaj role viteză, cros, lupte, 
scrimă, gimnastică, modelism, culturism, ciclism, călărie, orientare, patinaj, 
box, volei, tenis, tenis de masă, nata ie, handbal, baschet, rugby, raliu, etc. 

o Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de 
selec ie, pregătire şi competi ie care să asigure autodepăşirea continuă, 
realizarea de recorduri na ionale şi interna ionale, precum şi ob inerea 
victoriei. 

o Eviden ierea contribu iei semnificative şi constante a sportului de 
performan ă la reprezentarea şi sporirea prestigiului României pe plan 
interna ional 

o Sus inerea  disciplinelor şi a probelor sportive, în func ie de tradi ia şi de 
gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel na ional şi interna ional 

o Sus inerea activită ii de performan ă la nivelul copiilor şi juniorilor 
o Perfec ionarea sistemelor de selec ie, pregătire şi competi ionale pentru 

fiecare ramură de sport 
o Sus inerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în func ie de 

valoarea, tradi ia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel na ional şi 
interna ional 

o Sus inerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel na ional şi 
interna ional. 

o Asigurarea participarii sportivilor la competitiile de nivel national, in 
cele mai bune conditii 

o Sus inerea activită ii de performan ă prin acordarea de echipament 
sportiv, medicamenta iei de efort, cantonamente, semicantonamente 

o Sus inerea financiară a cluburilor sportive (fotbal, rugby) de pe raza 
comunei Mihai Viteazu (2016) – 200 mii lei, buget local 
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7.4.2. Întărirea statutului orelor de educa ie fizică în şcoli 
 

 Îmbunătă irea con inutului şi a  modalită ilor de predare 
 Modernizarea activită ii cluburilor sportive şcolare şi a liceelor cu program de 

educa ie fizică 
 Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activită ii sportive a 

tuturor structurilor sportive 
 Urmarirea evidentei  structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, 

si inscrierea acestora in Registrul sportiv; 
 Indrumarea din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate, a 

structurilor sportive din judet; 
 Organizarea bazei de date si evidenta sportivilor legitimati,  a sportivilor din 

loturilor nationale, a antrenorilor, arbitrilor si a celorlalti specialişti, precum si 
a bazelor sportive din judet 

 
7.4.3. Men inerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării 

cetă enilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant 
 

 Realizarea obiectivelor si indicatorilor din Programul “Sportul pentru toţi” 
o încurajarea practicării activită ilor fizice şi sportive, în mod continuu, de 

cât mai mul i cetă eni; 
o atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetă eni, fără nici o 

discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru 
organizat, pentru practicarea activită ilor fizice şi sportive 

o ameliorarea starii de sanatate  fizica si mentala a cetatenilor clujeni, 
o cresterea increderii, autostima, respect de sine si semeni si  promovarea 

fair-play-ului 
o atragerea si incurajarea  populatiei pentru activitati in aer liber 
o atragerea copiilor pentru practicarea jocurilor de miscare ca alternativa  

la calculator 
o metinerea tonusului muscular si a vitalitatii, jocuri aplicative pentru 

copiii care nu vor pleca in vacanta 
 Achizi ie aparate fitness pentru parcuri, municipiul Dej - 30 mii lei, buget local 

(2016) 
 Achizi ie jocuri de copii, municipiul Dej - 510 mii lei, buget local (2016) 
 Amenajare locuri de joacă Parcul Mare, municipiul Dej - 235 mii lei, buget 

local (2016) 
 Dotare sală de între inere corporală, comuna Băişoara – 20 mii lei, buget local 

(2016) 
 Crearea de competen e şi abilită i specifice economiei cunoaşterii, a mobilită ii 

personalului didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educa ie 
fizică şi sport 

o  Ziua Na ională a Tineretului – 2 Mai 
o Leadership în rândul tinerilor 
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o Fit Day – proiect în parteneriat cu Asocia ia Jude eană Sportul pentru 
Toţi 

o Proiecte ale ONG-urilor finan ate la Concursul local de proiecte 
 
7.4.4. Dezvoltarea infrastructurii sportive 
 

 Repara ii generale la Sala de gimnastică Sonia Iovan – Direc ia Jude eană 
pentru Tineret şi Sport Cluj – 440 mii lei, surse proprii (2016-2017) 

 Repara ii generale şi consolidare la Sala Sporturilor Horia Damian – Direc ia 
Jude eană pentru Tineret şi Sport Cluj – 1.200 mii lei, surse proprii (2016-
2017) 

 Repara ii şi între inere Complex Stadion Cazare sportivi şi tineri – Direc ia 
Jude eană pentru Tineret şi Sport Cluj – 539 mii lei, surse proprii (2016) 

 Construire Complex de agrement în baza sportivă din cartierul Gheorgheni 
(municipiul Cluj-Napoca) –1000 mii lei, buget local (2016) 

 Acoperire bazin olimpic ştrand baza de agrement Grigorescu - (municipiul 
Cluj-Napoca) – Valoarea investiţiei:4589 mii lei, Programat 2016: 3005 mii 
lei, buget local (2016) 

 Amenajare teren de sport str. Orizont şi teren sport Viile Dejului, str. Dealul 
Viilor –270 mii lei, buget local (2016) 

 Amenajare sală de sport Liceul Tehnologic Someş Dej, municipiul Dej –150 
mii lei, buget local (2016) 

 Împrejmuire teren sport Viile Dejului, municipiul Dej - 30 mii lei, buget local 
(2016) 

 Utilită i Bază sportivă Obor, municipiul Dej - 100 mii lei, buget local (2016) 
 Proiectare, extinder, reabilitare clădire administrativă Bază sportivă Obor, 

municipiul Dej - 800 mii lei, buget local (2016) 
 Amenajare terenuri de sport şi locuri de joacă, municipiul Dej - 500 mii lei, 

buget local (2016) 
 Modernizare ternuri de sport în Parcul Mare, municipiul Gherla – Valoarea 

investiţiei: 550 mii lei, Programat 2016: 550 mii lei, buget local (2016) 
 Modernizare bază sportivă str. A. Iancu, municipiul Gherla – Valoarea 

investiţiei: 498 mii lei, Programat 2016: 268 mii lei, buget local (2015-2016) 
 Construire teren de sport, comuna Aghireşu – 100 mii lei, buget local (2016)  
 Proiectare şi execu ie împrejmuire sală de sport, comuna Aghireşu – 6 mii lei, 

buget local (2016)  
 Proiectare şi execu ie  instala ie de utilizare gaze naturale pentru alimentarea 

salii de sport Aghireşu Fabrici, comuna Aghireşu – 50 mii lei, buget local 
(2016)  

 Construire sală de sport şcolar cu nivel de practică interna ională loc. Aghireşu 
Fabrici, comuna Aghireşu (Compania Na ională de Investi ii) 

 Repara ii teren gazon sintetic, comuna Cămăraşu - Programat 2016: 100 mii 
lei, buget local (2016) 
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 Construire bază sportivă tip II comuna Căpuşu Mare –Valoarea investiţiei: 
1043 mii lei, Programat 2016: 220 mii lei, PNDL (2012-2016) 

 Amenajare teren de sport cu suprafa ă sintetică, comuna Câ cău – Valoarea 
investiţiei: 360 mii lei, Programat 2016: 80 mii lei, FEADR (2013-2016) 

 Amenajare teren de fotbal Cara, Cojocna şi Boju, comuna Cojocna – Valoarea 
investiţiei: 170 mii lei, Programat 2016: 85 mii lei, buget local (2014-2016) 

 Conservare bază sportivă în comuna Cuzdrioara – 100 mii lei, buget local 
(2016) 

 Dotare stadion comunal Izvoru Crişului – Valoarea investiţiei: 820,5 mii lei,  
Programat 2016: 145 mii lei, buget de stat (2009-2016) 

 Amenajare teren de sport în loc. Corneşti, comuna Mihai Viteazu – 10 mii lei, 
buget local, (2016) 

 Amenajare teren de fotbal în loc. Cheia, comuna Mihai Viteazu – 10 mii lei, 
buget local, (2016) 

 Construire acoperiş tribună stadion loc. Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu 
– 150 mii lei, buget local, (2016) 

 Stadion comunal în Suatu  – Valoarea investiţiei: 927 mii lei,  Programat 
2016:  275 mii lei, buget de stat (2012-2016) 

 Construire sală de sport Tureni - 50 mii lei, buget local (2016) 
 Construire stadion comunal Valea Ierii - Valoarea investiţiei: 400 mii lei, 

Programat 2016: 400 mii lei, buget local (2010-2016) 
 
 
    7.5. MEDIU 
 
7.5.1.  Conservarea  biodiversită ii şi utilizarea durabilă a componentelor sale 

 Elaborarea măsurilor de conservare necesare pentru protec ia siturilor Natura 
2000 fără structuri de administrare sau neîncredin ate în custodie 

 Întâlniri între institu iile implicate în activitatea de administrare a ariilor 
naturale protejate (MMP, ANPM administra iile parcurilor din Regiune, etc). 

 Completarea bazelor de date cu informa ii privind distribu ia habitatelor şi 
speciilor de interes comunitar, starea de conservare ale acestora 

 Consultarea şi informarea custozilor în vederea realizării/avizării 
regulamentelor şi planurilor de management ale ariilor naturale protejate 

 Verificarea stării de conservare a ariilor naturale protejate 
 Autorizarea în baza studiilor de evaluare a resurselor naturale, la solicitarea 

persoanelor fizice sau juridice interesate, a recoltării în scopul comercializării 
plantelor şi animalelor din flora şi fauna salbatică 

 Îndeplinirea măsurilor din programul de conformare anexat autoriza iilor 
grădinilor zoologice 

    Implementarea de proiecte cu finan are europeană care au ca finalitate 
conservarea biodiversită ii    
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o Managementul durabil al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-Cojocna-
Crairât - Beneficiar: Agen ia Jude eană pentru Protec ia Mediului Cluj, 
Valoare totală estimativă: 1.323 mii lei 

o Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă 
comunitară ROSCI0295 – Dealurile Clujului Est - Beneficiar:Societatea 
Lepidepterologică Română, Valoare totală estimativă: 1.479 mii lei 

o Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de 
importanţă comunitară Făgetul Clujului-Valea Morii, Poienile de la Şard şi 
Someşul Mic - Beneficiar:Asocia ia Apathy Istvan Egyesulet, Valoare 
totală: 1.738,6 mii lei 

o Managementul durabil al sitului Natura 2000 Someşul Rece - Beneficiar: 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Valoare totală: 1.645 mii lei 

o Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din 
ROSCI0017 Căian în vederea elaborării unui management conservativ si 
durabil specific siturilor Natura 2000 - Beneficiar: Institutul de Cercetări 
Bilologice Cluj Napoca, Valoare totală: 979,684 mii lei 

o Managementul Integrat, conservativ si durabil al siturilor N2000 din 
bazinul Fizesului - Beneficiar: Asocia ia Educa ional - Ecologică 
Ecotransilvania, Valoare totală: 2.273,680 mii lei 

o  Managementul Sitului Natura 2000 – Sărăturile Ocna Veche - 
Beneficiar:Consiliul Local al Municipiului Turda, Valoare totală 
estimativă: 367,312 mii lei. Scop: protec ia sitului “Sărăturile Ocna Veche” 
prin realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate 
“Sărăturile Ocna Veche”, asigurându-se protec ia adecvată a speciilor şi 
habitatelor identificate. 
Obiective: 
 realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate 

„Sărăturile Ocna Veche” care să asigure protec ia adecvată a speciilor şi 
habitatelor identificate;  

 influen area percep iei publicului larg  a comunită ii locale şi a factorilor 
de decizie de la nivel regional în spiritul imperativelor de conservare a 
patrimoniului şi de dezvoltare durabilă a ariei protejate prin ac iuni de 
informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o atitudine 
favorabilă fa ă de valorile sitului 

o  Managementul conservativ şi participativ în Siturile Natura2000 Cheile 
Turzii şi Cheile Turenilor - Beneficiar: Consiliul Jude ean Cluj, Valoare 
totală estimativă: 1.648 mii lei. Scop: eficientizarea măsurilor de 
conservare a mediului natural din ariile naturale protejate Cheile Turzii 
şi Cheile Turenilor aflate în custodia Consiliului Jude ean Cluj 
Obiective: 
 Eficientizarea managementului ariilor naturale protejate vizate prin 

proiect în vederea dezvoltării durabile a întregii zone prin elaborarea 
măsurilor de management care să abordeze cele două arii naturale 
protejate din ambele perspective: rezerva ii naturale şi situri 
Natura2000, precum şi a două planuri de monitorizare, în vederea 
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unei gestionări eficiente şi responsabile a acestora şi asigurarea 
conservării durabile a biodiversită ii în aceste arii. 

 Creşterea gradului de conştientizare a publicului larg cu privire la 
importan a conservării biodiversită ii ariilor naturale protejate Cheile 
Turzii şi Cheile Turenilor. 

 Atingerea acestui obiectiv contribuie la conştientizarea şi la 
implicarea comunită ilor şi a factorilor interesa i de conservarea 
naturii. Conştientizarea este o problemă importantă în ariile vizate de 
proiect, ele aflându-se într-o zonă dens populată şi cu un poten ial 
turistic ridicat; ini iativele de conservare a speciilor şi habitatelor în 
aceste zone putând avea succes numai dacă sunt sprijinite de o 
atitudinea responsabilă a comunită ilor şi a vizitatorilor fa ă de 
obiectivele conservării naturii.  

 Întărirea capacită ii institu ionale a custodelui celor două arii naturale 
protejate în vederea gestionării eficiente şi monitorizării adecvate 
acestora, prin implementarea unor instrumente informatice locale 
care vor permite creşterea eficien ei/transparen ei modului de luare a 
deciziilor de protejare a patrimoniului natural, cultural şi istoric din 
această zonă. 

 
 
7.5.2. Protec ia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice 
 

 Gestionarea durabilă a fondului forestier na ional printr-o administare adecvată 
o Administrarea padurilor private in baza contractelor incheiate cu 

proprietarii, in vederea intretinerii si gestionarii durabile a fondului 
forestier national 

o Identificarea  tuturor  păşunilor acoperite cu vegeta ie forestieră  care 
indeplinesc conditiile de a fi incadrate ca si padure, in vederea  
administrarii si protejarii  lor prin asigurarea servicilor silvice  sau de 
administrare  de către ocoalele silvice  autorizate in conditiile legii. 

o Identificarea  suprafe elor de fond forestier  de inute  in proprietate de catre  
persoane fizice pentru care nu sunt incheiate  contacte de prestari  servici 
silvice/administare cu o structură silvică autorizată  

o Aplicarea măsurilor legale pentru detinătorii/proprietarii  de terenuri  
acoperite cu vegetatie forestiera care încalcă legisla ia silvică în vigoare. 

o Sprijinirea  micilor proprietari de paduri, in vederea  constituirii acestora in 
forme asociative.  

o Verificarea în vederea  avizării/aprobări amplasarii  tăierilor  de masa 
lemnoasă conform amenajamentelor  silvice, si  in deplina concordanta cu 
prevederile legale in vigoare. 

o Întocmire amenajamente silvice, Comunea Căpuşu Mare – Valoarea 
investiţiei: 2260 mii lei, PNDR 

 Cultura si refacerea padurilor, împădurirea terenurilor degradate şi crearea de 
perdele forestiere 
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o Reconstruc ia ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în 
perimetrul Viişoara I şi II, comuna Viişoara  

o Regenerarea tuturor suprafetelor de pe care s-a recoltat masa lemnoasa in 
termen de 2 ani de la taiere (in fond forestier de stat din care: regenerari 
naturale si impaduriri) 

o Producerea puietilor pentru speciile valoroase ecologic si economic (solar, 
repicaj si semanaturi in camp) 

o Înfiin are/între inere/dezvoltare pepiniere  
o Sprijinirea detinatorilor de terenuri forestiere private cu asistenta tehnica 

gratuita si material saditor, necesar impaduririi terenurilor forestiere 
proprietate privata  
o Reconversia şi refunc ionalizarea terenurilor şi suprafe elor degradate 

neutilizate din pădurea Bungar, municipiul Dej – 150 mii lei, buget local 
(2016) 

 Protec ia pădurilor  
o Prevenirea si stingerea incendiilor 

 Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor , dotarea cu 
unelte si utilaje 

 Întretinerea liniilor izolatoare in vederea prevenirii incendiilor 
o Combaterea biologica a daunatorilor in pepiniere 
o Combaterea biologica a daunatorilor padurii in fond forestier de stat si in 

fond forestier administrat 
 Eficientizarea actului de control  pentru combaterea delictelor silvice  

o Efectuarea de controale  tematice la  stucturile  silvice care asigura 
administarea /serviciile silvice  pentru  fondul  forestier national. 

o Efectuarea de controale inopinante la de inătorii/  proprietarii si 
administratorii  de fond forestier national, in vederea constatarii 
încălcărilor regimului silvic. 

o Ac iuni de control circula ie material lemons programate şi inopinante 
împreună cu Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj şi Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean Cluj  

o Verificarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate 
exploatarea, prelucrarea şi comercializarea  materialelor  lemnoase. 

o Verificarea documenta ilor  depuse de cei îndrepta iti  sa folosească  
sistemul integrat de urmărire a  materialului lemons (SUMAL) si 
eliberarea documentelor prevazute de actele normative in vigoare. 

o Intensificarea pazei pădurilor, îmbunătă irea colaborării între ocoalele 
silvice, organele de poli ie şi jandarmerie 

o Parcurgerea tuturor cantoanelor silvice cu minim 2 controale de fond 
anual 

 Gospodărirea durabilă a faunei cinegetice si piscicole. 
o Evaluarea corecta şi profesionista  a efectivelor de vânat  de pe cuprinsul 

fondurilor cinegetice din judet, impreuna cu gestionarii fondurilor 
cinegetice 
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o Propunerea cotelor de recoltă la speciile de vanat la care vanatoarea este 
permisa în concordan ă cu rezultatele evaluării si cu reglementarile in 
vigoare. 

o Desfasurarea de ac iuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor de 
braconaj, impreuna cu gestionarii fondurilor cinegetice si cu cei ai 
Inspectoratului de Politie al Judetului  Cluj. 

o Asigurarea necesarului de hrana pentru efectivele de vanat pe perioada 
de iarna (concentrate, seminte forestiere, fanuri etc.) 

o Cultivarea suprafetelor din fondul forestier pentru vanat  
o Verificarea respectări legisla iei din domeniul cinegetic, precum si a 

clauzelor  contractuale de catre gestionarii fondurilor cinegetice. 
o Verificarea obiectivă şi profesionista a eventualelor pagube produse de 

vânat la culturile agricole şi silvice în scopul stabilirii raspunderii pentru 
pagubele produse, precum si a se putea stabili in timp util ce masuri 
trebuie luate in vederea limitarii sau eradicarii acestor pagube. 

 Promovarea utilizării şi valorificării produselor secundare şi a serviciilor 
oferite de ecosistemele forestiere 

o Intensificarea recoltarii, prelucrarii si comercializarii fructelor de padure, 
ciupercilor, rachitei si a vanatului, carnii de vânat, pastravului, plantelor 
medicinale, cetinei,etc - recoltarea si valorificarea fructelor de padure si 
e ciupercilor, achizitia si valorificarea plantelor medicinale, producerea 
in vederea valorificarii pastravului la Pastravaria Gilău 

o Productie si valorificare material lemnos 
 Aprovizionarea cu lemn pentru foc a populatiei  
 Urmarirea modului de desfasurare a licitatiilor de masa lemnoasa 

destinata industriei, precum si a modului de respectare a clauzelor 
din contractele incheiate de catre Directia Silvica Cluj Napoca cu 
agentii economici de exploatare a lemnului  

 Evaluarea cantitativa si valorica a volumelor de masa lemnoasa ce 
se vor exploata in regim silvic conform cotelor de taiere legal 
aprobate  

 Extinderea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere, diferentiate 
regional, in vederea asigurarii stabilitatii si cresterii productiei de 
lemn in padurile proprietate publica a statului şi proprietate privată 
administrată 

o Organizarea unor manifestari anuale traditionale - Luna Padurii, Tirgul 
Foresta, Ziua Silvicultorului 

 
7.5.3. Creşterea suprafe elor verzi  
 

 Îmbunătă irea calită ii mediului prin înfiin are/modernizare de parcurei, piste 
role, sisteme de iriga ii (municipiul Cluj-Napoca) - Valoarea investiţiei: 2630 
mii lei, Programat 2016: 1000 mii lei, buget local (2016) 

 Dotări pentru amenajare peisagistică în municipiul  Dej  –100 mii lei, buget 
local (2016) 
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 Reamenajare parcări şi spa ii verzi, oraşul Huedin - 430 mii lei,  buget local 
(2016) 

 Reamenajare parc în fa a Bisericii Reformate, oraşul Huedin - 100 mii lei,  
buget local (2016) 

 Amenajare  spa ii verzi în Aghireşu Fabrici – Valoarea investiţiei: 1102 mii lei, 
Programat 2016: 688 mii lei, Fondul de Mediu (2011-2016) 

 Amenajare parc de joacă pentru copii, comuna Aghireşu – 54 mii lei, buget 
local (2016) 

 Amenajare parc, comuna Cămăraşu – Programat 2016: 150 mii lei, buget local 
(2016) 

 Amenajare parc loc. Năoiu, comuna Cămăraşu – Programat 2016: 30 mii lei, 
buget local (2016) 

 Reconstruc ie ecologică în comuna Frata – Valoarea investiţiei: 800 mii lei, 
Programat 2016: 50 mii lei, buget de stat (2012-2016) 

 Amenajare loc de joacă pentru copii în loc. Luncani, comuna Luna  –12 mii lei, 
buget local (2016) 

 Între inere gazon şi spa ii verzi în comuna Mihai Viteazu – 80 mii lei, buget 
local (2016) 

 Împrejmuire parc public Tureni –70 mii lei, buget local (2016) 
 Amenajare parc public Tureni –150 mii lei, buget local (2016) 

 
7.5.4. Managementul deşeurilor şi substan elor chimice periculoase 
 

 Asisten ă tehnică în vederea avizării Planului Jude ean de Gestionare a 
Deşeurilor Cluj  

 Monitorizarea şi controlul depozitelor de deseuri din judet a caror activitate a 
fost sistata 

 Colectarea, validarea şi procesarea la nivelul judetului Cluj a datelor privind 
deşeurile pentru anul 2015 

 Întocmirea bazei de date pentru anul 2015 privind activită ile/cantită ile de 
DEEE colectate la nivel judetului. Monitorizarea atingerii intelor de colectare 
şi valorificare.  

 Monitorizarea si raportarea lunară a transferurilor către România de deşeuri 
destinate valorificării/recuperării 

 Urmărirea constituirii unei re ele na ionale a punctelor de colectare a VSU 
uniform răspândită în teritoriu actualizarea lunară a agen ilor economici 
autoriza i pentru colectare / dezmembrare VSU 

 Urmărirea desemnării unită ilor de colectare a VSU care vor prelua VSU de la 
ultimul de inător 

 Monitorizarea şi controlul  managementului deşeurilor cu fluxuri specifice (la 
operatori, importatori, producători, colectori, transportatori, procesatori, 
eliminatori, valorificatori etc): PCB/PCT, DEEE, plastic, baterii şi acumulator 
uza i, anvelope uzate, azbest, deşeuri de la producerea, comercializarea 
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produselor de protec ie a plantelor, deşeuri din construc ii şi demolări,  
procesare compost, deşeuri medicale, deşeuri lemnoase 

 Colectarea, validarea si procesarea la nivel judetean a datelor privind 
ambalajele si deseurile de ambalaje  

 Identificarea agen ilor economici care exportă şi importă substan e chimice 
periculoase, întocmirea bazelor de date specifice 

 Reducerea cantitatii de deseuri periculoase din industrie, unitati spitalicesti,etc 
- Controlul managementului deseurilor intraspitalicesti 

 Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală 

 Monitorizarea firmelor de transport deşeuri medicale periculose şi a firmelor 
de eliminare preliminară şi finală 

 Actualizarea inventarelor privind materialele cu con inut de azbest, existente 
(la de inători şi utilizatori) 

 Inventarierea operatorilor de inători de echipamente PCB/PCT (bifenililor şi 
trifenililor policlorura i) 

 Urmărirea îndeplinirii măsurilor din planurile de eliminare a PCB/PCT 
 Monitorizarea stadiului de eliminare a echipamentelor şi materialelor care 

con in PCB/PCT 
 Întocmirea bazelor de date referitoare la substan ele/activită ile care intră sub 

inciden a Regulamentului REACH (Regulamentul 1907/2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restric ionarea substan elor chimice) 

 Monitorizarea activită ilor poluatoare cu substan e organice persistente 
 Monitorizarea activită ilor poluatoare cu substan e care depreciază stratul de 

ozon 
 Urmărirea implementării Directivei SEVESO II 
 Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj - Beneficiar: 

Consiliul Jude ean Cluj, Valoare totală estimativă: 229.898,892 mii lei. 
 Obiective: 

o creşterea gradului de acoperire a popula iei care beneficiază de colectarea 
deşeurilor municipale şi de serviciile de management de calitate 
corespunzătoare şi la tarife acceptabile; 

o reducerea cantită ii de deşeuri depozitate; 
o creşterea cantită ii de deşeuri reciclate şi valorificate 
o înfiin area unei structuri eficiente de management al deşeurilor; 
o Depozit zonal, sta ie de sortare si sta ie de compostare Cluj-Napoca; 
o Sta ii de transfer (Huedin, Mihai Viteazu, Gherla) ; 
o Închiderea şi ecologizarea depozitelor urbane neconforme (Pata-Rât, 

Huedin, Dej, Gherla, Câmpia-Turzii, Turda); 
 Sistem de management integrat al deşeurilor în jude ul Cluj - Valoarea investiţiei: 

19925 mii lei, Programat 2016: 5000 mii lei, buget local (municipiul Cluj-
Napoca) 

 Cofinan are Sistem de management integrat al deşeurilor (oraşul Huedin) - 
Valoarea investiţiei: 645 mii lei, Programat 2016: 183 mii lei, buget local (2015-
2016) 
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 Amplasare coşuri de gunoi loc. Luna, în comuna Luna – 12,5 mii lei, buget local 
(2016) 

 Stimularea implementării strategiilor de participare la colectarea selectivă a hârtiei 
pentru o reciclare eficientă, comuna Mihai Viteazu – Valoarea investiţiei: 
6.690,521 mii lei, Programat 2016: 59,063 mii lei, (comuna Mihai Viteazu 
partener în proiectul IMPACTPapeRec, împreună cu alte 8 ări ale Uniunii 
Europene) – EASME – Horizon 2020 

 
7.5.5 Evaluarea şi îmbunătă irea calită ii aerului 
 

 Monitorizarea calitatii aerului prin folosirea a 4 statii automate de monitorizare 
a calitatii aerului in municipiul Cluj-Napoca (Liceul N.Balcescu, strada Aurel 
Vlaicu, strada Dambovitei, B-dul 1Dec.1918) si a unei statii in municipiul Dej 
si a statiei automate pentru monitorizarea radioactivitatii mediului 

 Monitorizarea indicatorului PM2,5 la statia urbană amplasata la Liceul N. 
Balcescu din Cluj-Napoca 

 Elaborarea raportului privind stadiul realizarii masurilor prevazute in 
Programul Integrat de Gestionare a calitatii aerului pentru aglomerarea Cluj-
Napoca si municipiul Dej 

 Analiza şi evaluarea  Planului de Ac iune pentru prevenirea şi reducerea 
zgomotului ambiant la Aeroportul Interna ional Avram Iancu Cluj-Napoca. 

 Facilitarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante  
o Reţea de staţii self service de închiriere biciclete în municipul Cluj-

Napoca  - Valoarea investiţiei: 11.109 mii lei, Programat 2016: 2500 
mii lei, buget local (2011-2016) 

o Staţii pentru autobuse electrice în municipul Cluj-Napoca  - Valoarea 
investiţiei: 900 mii lei, Programat 2016: 900 mii lei, buget local 
(2016) 

 

7.5.6 Turism 
 

 Refacerea infrastructurii Oraşului Comoară – modernizare căi acces centru 
istoric, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 23755 mii lei, 
Programat 2016: 500 mii lei, fonduri europene (2014-2016) 

 Obeliscuri, indicatoare turistice la intrarea în municipiul Cluj-Napoca - 
Valoarea investiţiei: 100 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, buget local 
(2016) 

 Centrul Na ional de Informare şi Promovare Turistică, municipiul Dej –20,34 
mii lei, buget local (2016) 

 Reamenajare şi extindere luciu de apă piscină exterioară şi extindere plajă de 
nisip, amenajare parcare – complex balnear Torok, municipiul Dej - 4360 mii 
lei, buget local (2016) 

 Utilită i Parcului balnear Toroc, municipiul Dej - 130 mii lei, buget local 
(2016) 
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 Centrul de Informare Turistică, comuna Aghireşu – Valoarea investiţiei: 537 
mii lei, Programat 2016: 537 mii lei, FEADR Măsura 313 

 Centru de informare turistică în Sta iunea Muntele Băişorii, comuna Băişoara -  
Valoarea investiţiei: 741,337 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei, buget local 
(2015-2016) 

 Amenajare zonă turistică Valea Căpuşului şi Valea Răştii, comuna Căpuşu 
Mare -  Valoarea investiţiei: 904 mii lei, PNDR 

 Marcare trasee turistice, comuna Căpuşu Mare -  Valoarea investiţiei: 452 mii 
lei, PNDR 

 Parc de aventură, comuna Căpuşu Mare -  Valoarea investiţiei: 904 mii lei, 
PNDR 

 Parcare în exterior poarta Băi Cojocna, comuna Cojocna – Valoarea investiţiei: 
126 mii lei, Programat 2016: 25 mii lei, buget local (2015-2016) 

 Construire pârtie de schii Şoimu-Tina, comuna Valea Ierii – Valoarea 
investiţiei: 30 mii lei, buget local şi de stat (2016) 

 
7.5.7. Planificarea amenajării urbane şi elaborarea Regulamentului de urbanism 

bazat pe principii ecologice 
 

 Elaborare PUG al oraşului Huedin – Valoarea investiţiei: 252 mii lei 
Programat 2016: 10 mii lei, bugetul local (2015-2016) 

 Elaborare PUG şi PUZ, comuna Băişoara – Valoarea investiţiei: 40 mii lei, 
Programat 2016: 10 mii lei, bugetul local (2012-2016) 

 Elaborare PUG al comunei Căpuşu Mare – Valoarea investiţiei: 452 mii lei, 
Programat 2016: 30 mii lei, bugetul local şi alte surse 

 Reactualizare şi extindere PUG şi RLU - comuna Cî cău – Valoarea investiţiei: 
250  mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, bugetul local (2016-2017) 

 Plan Urbanistic General Comuna Cojocna – Valoarea investiţiei: 50 mii lei, 
Programat 2016: 50 mii lei, : bugetul local (2012-2016) 

 Actualizare PUG, comuna Feleacu – Valoarea investiţiei: 121,18 mii lei, 
Programat 2016: 121,18 mii lei, bugetul local (2016) 

 Reactualizare PUG, comuna Iara – Valoarea investiţiei: 121 mii lei, Programat 
2016: 84 mii lei, Consiliul Jude ean Cluj (2014-2016) 

 Actualizare PUG, comuna Mociu – Valoarea investiţiei: 156 mii lei, 
Programat 2016: 156 mii lei, bugetul local (2015-2016) 
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    8. STATUL ŞI SIGURAN A NA IONAL  
 
 
Institu ii implicate: 

 Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj 
 Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj 
 Gruparea Mobilă de Jandarmi Someşul Cluj, 
 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă “Avram Iancu” al jude ului Cluj 
 Administra iile Bazinale de Apă Someş-Tisa, Mureş, Crişuri 
 Sistemele de Gospodărire a Apelor Cluj, Alba, Bihor 

 
    8.1. COMPETEN  POLITIENEASCA 
 

 Eficientizarea şi dinamizarea activită ilor poli iei prin perfec ionarea pregătirii 
personalului în conformitate cu standardele europene 

 Eficientizarea activită ilor la nivelul sec iilor de poli ie rurală şi a posturilor de 
poli ie comunală pentru creşterea nivelului de siguran ă a cetă enilor din 
mediul rural 

 Modernizarea conceptuală şi func ională în domeniul prevenirii  criminalită ii - 
realizarea unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care vor fi 
atrase instituţiile de la nivel local, organizaţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale, precum şi societatea civilă 

 Participarea alături de reprezentan ii Gărzii Forestiere, ai Inspectoratului de 
Jandarmi Jude ean Cluj şi gestionarii fondurilor cinegetice la ac iuni comune în 
vederea prevenirii exploatărilor ilegale de material lemnos şi combaterea 
faptelor de braconaj (controlul circula iei materialui lemons programae şi 
inopinant, verificarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate 
exploatarea, prelucrarea şi comercializarea  materialelor  lemnoase). 

 Îmbunătă irea permanentă a activită ilor pentru contracararea criminalită ii 
economico-financiare, în special a evaziunii fiscale 

 Promovarea propunerilor pentru îmbunătă irea structurii Inspectoratul de 
Poli ie Jude ean Cluj în concordan ă cu situa ia operativă înregistrată 

 Realizarea proiectelor în domeniul logistic privind  investi iile aflate în 
derulare. 

 Îmbunătă irea serviciului de rela ii cu publicul la ghişeele poli iei 
 Mediatizarea activită ilor desfăşurate, a competen elor conferite de legi şi 

invitarea reprezentan ilor mass-media la ac iunile desfăşurate pentru prevenirea 
criminalită ii 

 Prevenirea şi contracararea infrac iunilor îndreptate împotriva persoanei şi a 
proprietă ii acesteia: creşterea operativită ii în solu ionarea sesizărilor şi 
reclama iilor 
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8.2. CREŞTEREA SIGURAN EI CET EANULUI 
 
 
8.2.1. Îmbunătă irea siguran ei în spa iile publice şi creşterea siguran ei în şcoli 
 

 Implementarea Planului de măsuri privind asigurarea climatului de siguranţă 
publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Prevenirea şi contracararea infrac iunilor îndreptate împotriva persoanei şi a 
proprietă ii acesteia: 

o Organizarea unor ac iuni în vederea prevenirii faptelor de natură 
judiciară, în special a faptelor cu violen ă şi contra patrimoniului 

o Monitorizarea şi destrămarea grupurilor infrac ionale nestructurate şi 
ocazionale. 

 Modernizarea conceptuală şi func ională în domeniul prevenirii  criminalită ii - 
realizarea unor programe în domeniul prevenirii criminalităţii la care vor fi 
atrase instituţiile de la nivel local, organizaţiile guvernamentale şi 
neguvernamentale, precum şi societatea civilă 

 Asigurarea ordinii şi liniştii publice în întărirea climatului de siguran ă şi 
realizarea unei colaborări eficiente cu ceilal i factori abilita i în domeniu: 

o Aplicarea Sistemului integrat de prevenire şi combatere a fenomenului 
infracţional stradal 

o Creşterea fermită ii în sanc ionarea criminalită ii stradale şi a oricăror 
genuri de fapte prin care sunt lezate drepturile şi libertă ile fundamentale 
ale cetă enilor 

o Scăderea timpului de reac ie şi creşterea operativită ii în interven ie a 
forma iunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetă eni 

o Intensificarea controalelor efectuate în domeniul pazei obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protec iei persoanelor 

o Intensificarea controalelor pentru combaterea delictelor silvice 
 Men inerea unei rate a criminalită ii în limite rezonabile 

o Organizarea de razii, ac iuni şi controale, cu efective mărite, în zonele cu 
risc criminogen identificate 

o Cunoaşterea din timp a stărilor de pericol care afectează sau pot afecta 
ordinea publică, liniştea şi siguran a cetă eanului 

 Prevenirea violen ei şi creşterea siguran ei elevilor 
o Încheierea unor planuri  de colaborare cu Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj, Gruparea 
Mobilă de Jandarmi Someşul Cluj, Inspectoratul pentru Situa ii de 
Urgen ă Avram Iancu al jude ului Cluj, Agen ia Na ională Antidrog, 
Agen ia pentru Combaterea traficului de persoane 

o Organizarea în parteneriat cu Poli ia Jude eană a activităților de 
prevenire a violentei, a absenteismului, a traficului de persoane, a 
consumului de substanțe psihotrope 
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o Monitorizarea asigurării securită ii elevilor în perimetrul şcolilor şi în 
împrejurimi. Implicarea administrațiilor locale în susținerea 
achiziționării de sisteme de supraveghere externe sau interne 

 Prevenirea violentei la manifestarile sportive si a dopajului in sport 
 

8.2.2. Prevenirea şi combaterea infrac iunilor la regimul circula iei rutiere 
 

 Implementarea Programului partenerial pentru prevenirea accidentelor 
rutiere. 

 Organizarea şi efectuarea de ac iuni şi controale tematice, pe principalele cauze 
ale producerii accidentelor de circula ie: viteza, depăşiri, priorită i, pietoni 

 
8.2.3. Management performant şi capacitate crescuta de interven ie în domeniul 

situa iilor de urgen ă 
 

 Implementarea Strategiei Na ionale de prevenire a situa iilor de urgen ă, cu 
accent deosebit pe concep ia de prevenire a dezastrelor, fie ele naturale, 
tehnologice sau biologice, pornindu-se de la principiul potrivit căruia 
prevenirea este de opt ori mai ieftină decât reac ia, interven ia. 

 Desfăşurarea activită ilor de prevenire pe baza criteriului de eficien ă, prin 
folosirea ra ională a resurselor, evaluarea permanentă a evolu iei situa iei 
operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport  cu starea de 
operativitate 

 Monitorizarea respectării legisla iei privind apărarea împotriva incendiilor la 
localită i, servicii publice deconcentrate, alte institu ii publice şi de către 
operatorii economici sursă de risc. 

 Realizarea unei hăr i de risc în ceea ce priveşte rutele cele mai susceptibile la 
accidente de transport deşeuri periculoase, precum şi evaluarea cu instrumente 
specializate a zonelor de risc asociate operatorilor economici de tip SEVESO 
în care sunt implicate materiale şi deşeuri periculoase 

 Intensificarea controalelor la investi ii care au fost puse în func iune fără a 
solicita ob inerea autoriza ia de securitate la incendiu sau protec ie civilă şi 
efectuarea demersurilor pentru intrarea în legalitate a cazurilor depistate. 

 Actiuni de urmarire a respectarii prevederilor  Planurilor de aparare impotriva 
inundatiilor,  gheturilor si poluarilor accidentale ale Comitetelor Locale pentru 
Situa ii de Urgen ă si a constientizarii cetatenilor privind zona inundabila pe 
cursurile de apa, prin afisarea la primarii a hartilor cu benzile inundabile si a 
codului de culori privind fenomenele hidrometeorologice periculoase  

 Îmbunătă irea concep iei şi modului de ac iune pentru realizarea interven iilor 
şi altor misiuni de urgen ă specifice 

o Întocmirea şi transmiterea operativă a deciziilor, dispozi iilor şi 
ordinelor, asigurarea fluxului informa ional cu CON, CJSU, alte 
organisme implicate în gestionarea situa iilor de urgen ă, precum şi cu 
for ele proprii aflate în misiune. 
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o Actualizarea şi completarea „Schemei cu riscurile teritoriale” precum şi 
actualizarea planurilor de cooperare cu institu iile care au atribu ii în 
acest domeniu. 

o Întocmirea şi transmiterea la toate unită ile administrativ-teritoriale din 
jude  a avertizărilor meteo şi hidrologice anterior producerii situa iilor de 
urgen ă, func ie de prognozele institu iilor de profil 

 AAppll iiccaarreeaa  PPRROOGGRRAAMMUULLUUII  DDEESSWWAATT    
o Sistem unitar national de statii automate pentru monitorizarea 

parametrilor hidrometeorologici   
o Asigura transmiterea permanenta de date privind precipitatiile, nivelul 

apei, temperaturii, etc. catre Centrele de Prognoza Hidrologica Bazinale 
şi Centrul National de Prognoza, in scopul maririi timpului de anticipatie 
in cazul producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase 

o Transmiterea datelor intr-un flux informational unitar asigura 
coordonarea exploatarii a acestora si armonizarea diverselor cerinte 
(aparare impotriva inundatiilor, hidroenergie, asigurarea debitelor 
necesare pentru folosintele din aval etc.) 

 Verificarea stării tehnice a lucrărilor din cadrul amenajărilor de îmbunătă iri 
funciare 

 Validarea, transmiterea mesajelor şi avertizărilor hidrologice şi hidrogeologice 
 Realizarea Planului tehnic de gospodarire a apelor: 

o Exploatarea, intretinerea si repararea lucrarilor si constructiilor 
hidrotehnice din administrare 

o Întretinerea albiilor minore in colaborare cu autoritatile locale 
o Urmarirea comportarii constructiilor si lucrarilor hidrotehnice a 

instalatiilor si echipamentelor aferente acestora (UCC) 
o Activitati de cadastru apelor /actualizarea bancii de date 

 Constituirea şi reînnoirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, 
conform legisla iei 
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    9. FONDURI EUROPENE 
 
Institu ii responsabile: 

 Organismul Intermediar pentru Programul Opera ional Sectorial de Mediu 
pentru Regiunea 6 Nord-Vest 

 Organismul Intermediar pentru Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane Regiunea  Nord-Vest 

 Agen ia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură – Centrul Jude ean Cluj 
 Oficiul Jude ean de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj 
 Direc ia  pentru Agricultură a Jude ului Cluj 
 Consiliul Jude ean Cluj 
 Administra ia Bazinală de Apă Someş-Tisa 
 S.C. Compania de Apă SOMEŞ S.A. Cluj 
 S.C. Compania de Apă ARIEŞ  
 Organiza ii nonprofit în domeniul protec iei mediului 
 Primăriile Municipiilor Cluj-Napoca, Dej 
 Primariile Comunelor Valea Ierii, Câ cău,  Căpuşu Mare, Beliş, Aşchileu, 

Mihai Viteazu, Aghireşu, Aiton, Mica, Măguri Răcătău, Panticeu, Sănduleşti 
 
 
9.1. Finalizarea implement rii programelor pentru perioada 2007-2013, 

accesarea  programelor pentru perioada 2014-2020 şi creşterea gradului 
de utilizare şi a calit ii proiectelor finan ate 

 

 Eficientizarea utilizării fondurilor existente până la sfârştiul anului 2016 – 
OIPOSDRU Regiunea Nord-Vest 

o Implementarea cu celeritate a tuturor modificărilor legislative şi a 
instruc iunilor emise de Autoritatea de Management POSDRU 

o Acordarea  permanentă de sprijin beneficiarilor de finan are în vederea 
implementării cu succes a proiectelor 

o Informarea beneficiarilor cu privire la toate modificărie survenite în 
legisla ie şi instruc iuni 

o Instruirea beneficiarilor – organizarea de seminarii 
o Informarea poten ialilor beneficiari cu privire la lansările de cereri de 

proiecte 
o Sprijinirea poten ialilor beneficiari în redactarea cererilor de finan are 

 Eficientizarea negocierii şi implementării fondurilor aferente perioadei viitoare 
de programe (2014-2020) – OIPOSDRU Regiunea Nord-Vest 

o Participarea la Comitetele Consultative tematice şi implicarea activă 
pentru identificarea nevoilor de finan are în următoarea perioadă de 
programare 

o Formarea profesională continuă a personalului 
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 Asigurarea accesului crescătorilor de animale la toate noută ile legislative 
na ionale şi comunitare 

 Informarea permanentă a fermierilor privind modalitatea accesării formelor de 
sprijin derulate prin A.P.I.A.. 

 Organizarea simpozionului: 8th International Symposium "Soil Minimum 
Tillage Systems", 25-26 Iunie 2015, in colaborare cu USAMV Cluj-Napoca, 
ASAS, SCDA Turda, SNRSS, UEFISCDI. 

 Verificarea datelor declarate de către fermieri în cererea de sprijin, a respectării 
condi iilor de eligibilitate, condi iilor minime şi specifice (A.P.I.A.) 

 
 
9.2. DERULAREA PROIECTELOR AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 
 
Domenii de ac iune: 
 

 Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 
o Centrul TEAM ZMC de sprijinire a afacerilor (municipiul Cluj-Napooca) – 

Valoarea investiţiei: 37437 mii lei, Program 2016: 3900 mii lei, fonduri 
europene (2013-2016) 

 Sus inerea financiară a agriculturii  
o Ajutor specific comunitar acordat producătorilor de lapte şi de carne de 

vită din zonele defavorizate 
o Ajutor specific comunitar pentru restructurarea/reconversia planta iilor 

viticole 
o Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor 

produse lactate copiilor din institu iile şcolare 
o Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli 
o Acordarea plă ilor prin Măsura 215 – bunăstarea porcinelor şi păsărilor 

 Conservarea biodiversită ii 
o Managementul durabil al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu-

Cojocna-Crairât  (FEDR) 
o Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importan ă 

comunitară ROSCI0295 – Dealurile Clujului Est (FEDR) 
o Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din 

ROSCI0017 Căian în vederea elaborării unui management conservativ si 
durabil specific siturilor Natura 2000  

o Managementul Integrat, conservativ si durabil al siturilor N2000 din 
bazinul Fizesului  

o Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de 
importan ă comunitară Făgetul Clujului-Valea Morii, Poienile de la Şard 
şi Someşul Mic (FEDR) 

o Managementul durabil al sitului Natura 2000 Someşul Rece (FEDR) 
o Managementul Sitului Natura 2000 – Sărăturile Ocna Veche (FEDR) 
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o Managementul conservativ şi participativ în Siturile Natura2000 Cheile 
Turzii şi Cheile Turenilor (FEDR) 

 II nnffrraassttrruuccttuurrăă  ffoorreessttiieerrăă   
o Modernizare drumului  forestier Poiana Horea-Giurcu a de Sus, comuna 

Beliş – 678,960 mii lei, fonduri europene (2016-2017) 
o Infrastructură de acces silvic Şoimu-Tina (comuna Valea Ierii) – 

Valoarea investiţiei: 60 mii lei, FEADR (2016-2018) 
 Gestionarea durabilă a fondului forestier na ional printr-o administare 

adecvată 
o Întocmire amenajamente silvice, Comunea Căpuşu Mare – Valoarea 

investiţiei: 2260 mii lei, PNDR 
 Re ele de apă şi sta ii de epurare/tratare, sta ii de filtrare 

o Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele 
Cluj-Sălaj 

o Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii  

  Re ele de apă, sta ii de pompare 
o Extindere re ea alimentare cu apă potabilă Cî cău-Muncel, comuna 

Cî cău  – Valoarea investiţiei: 1600 mii lei, Programat 2016: 50 mii lei 
PNDR  (2013-2016) 

 Managementul deşeurilor şi substan elor chimice periculoase 
o Sistem de management integrat al deşeurilor în jude ul Cluj – FEDR 
o Stimularea implementării strategiilor de participare la colectarea 

selectivă a hârtiei pentru o reciclare eficientă, comuna Mihai Viteazu – 
Valoarea investiţiei: 6.690,521 mii lei, Programat 2016: 59,063 mii lei, 
(comuna Mihai Viteazu partener în proiectul IMPACTPapeRec, 
împreună cu alte 8 ări ale Uniunii Europene) – EASME – Horizon 2020 

 Investi ii pentru prevenirea producerii unor situa ii de urgen ă 
o Înfiin are subunitate de Pompieri şi SMURD, inclusiv centru de formare 

profesională în localitatea Beliş, comuna Beliş – 5.414 mii lei, fonduri 
europene (2016-2018)  

o Achizi ionare utilaj de deszăpezire şi dotarea căminului cultural 
Aşchileu-Mic, comuna Aşchileu – Valoarea investiţiei: 362 mii lei, 
Programat 2016: 100 mii lei, fonduri europene (2015-2016) 

o Achizi ionare autoutilitară PSI, comuna Căpuşu Mare  - 176 mii lei, 
PNDR 

o Achizi ionare autospecială interven ii situa ii de urgen ă, comuna 
Căpuşu Mare  (PNDR) 

 Energie din surse regenerabile 
o Parc fotovoltaic comuna Căpuşu Mare – Valoarea investiţiri: 904 mii 

lei, PNDR 
 Gestionarea şi între inerea drumurilor publice 

o Modernizare  străzi, municipiul Dej  - 400 mii lei, fonduri europene + 
buget local, (2016) 
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o Modernizare drumuri comunale în loc. Aghireşu Fabrici şi dotare cămin 
cultural Aghireşu, comuna Aghireşu   –  648 mii lei, FEADR (2015-
2016) 

o Înfiin are, extindere şi modernizarea infrastructurii rutiere locale în 
comuna Aiton - Valoarea investiţiei: 4.500 mii lei, PNDR (2016-2018) 

o Modernizare DC Doda Pilii-Giurcu a de Sus şi DC Doda Pilii-Smida, 
comuna Beliş – 452,64 mii lei, fonduri europene (2016) 

o Modernizare drumuri şi uli e  în satele Straja şi Dumbrava (comuna 
Căpuşu Mare) - Valoarea investiţiei: 4520 mii lei, Programat 2016: 50 
mii lei, PNDR (2016-2018) 

o Întocmire cadastru intravilan şi drumuri (comuna Căpuşu Mare) - 
Valoarea investiţiei: 452 mii lei,  PNDR 

o Modernizare drumuri în comuna Câ cău – Valoarea investiţiei: 5000 mii 
lei, Programat 2016: 100 mii lei, FEADR (2016-2018) 

o Creare şi modernizare infrastructură fizică de bază şi servicii de bază 
ăentru popula ia rurală din comuna Câ cău – Valoarea investiţiei: 10249 
mii lei, Programat 2016: 2500 mii lei, FEADR (2016-2018) 

o Modernizare drumuri comunale  Măguri-Răcătău (cofinan are proiect 
măsura 7.2 FEADR) – Valoarea investiţiei:  114 mii lei, Programat 
2016: 100 mii lei, buget local (2015-2020) 

o Modernizare drumuri de interes local în comuna Mica – 45 mii lei, 
fonduri structurale (2016) 

o Modernizare drum în localitatea Cubleşul Someşan  (comuna Panticeu) 
– Valoarea investiţiei: 575 mii lei, Programat 2016: 344 mii lei, FEADR 
şi buget local (2015-2016) 

o Reabilitare infrastructură în comuna Panticeu – Valoarea investiţiei: 
13.240 mii lei, Programat 2016: 2175 mii lei, FEADR şi buget local 
(2010-2016) 

o Asfaltare drumuri sat Copăceni  – Valoarea investiţiei:  5188,4 mii lei, 
Programat 2016: 308,35 mii lei, buget local şi fonduri europene (2010-
2016) 

o Modernizare străzi  comuna Sănduleşti    – Valoarea investiţiei:  400 mii 
lei, Programat 2016: 400 mii lei, buget local şi fonduri europene (2016-
2019) 

o Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii - Valoarea 
investiţiei: 45 mii lei, FEADR (2016-2018) 

 Dezvoltarea infrastructurii şcolare  
o Reabilitare şi modernizare grădini ă, comuna Cî cău – Valoarea 

investiţiei: 1350 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, FEADR (2016-
2018) 

 Sănătate 
o Înfiin are subunitate de Pompieri şi SMURD, inclusiv centru de formare 

profesională în localitatea Beliş, comuna Beliş – 5.414 mii lei, fonduri 
europene (2016-2018)  
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 Asisten ă Socială, Protec ia Familiei şi Copilului 
o Complex de servicii socio-medicale pentru adul i (municipiul Cluj-

Napoca) – Valoarea investiţiei: 2250 mii lei, Programat 2016: 50 mii 
lei, fonduri europene (2016-2017) 

 Cultură  
o Refacerea infrastructurii Oraşului Comoară – modernizare căi acces 

centru istoric, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 23755 mii 
lei, Programat 2016: 500 mii lei, fonduri europene (2014-2016) 

o Achizi ionare utilaj de deszăpezire şi dotarea căminului cultural 
Aşchileu-Mic, comuna Aşchileu – Valoarea investiţiei: 362 mii lei, 
Programat 2016: 100 mii lei, fonduri europene (2015-2016) 

o Modernizare cămine culturale, comuna Beliş – 226,32 mii lei, fonduri 
europene (2016-2017) 

o Modernizare cămine culturale în satele Dîngău Mare şi Căpuşu Mic, 
comuna Căpuşu Mare – Valoarea investiţiei: 2260 mii lei, PNDR (2016-
2018) 

o Modernizare cămin cultural Sălişca, comuna Cî cău – Valoarea 
investiţiei: 900 mii lei, Programat 2016: 100 mii lei, FEADR (2016-
2018) 

o Modernizare şi dotare cămine culturale, comuna Mica – 22.500 mii lei, 
fonduri europene (2016) 

o Construire cămin cultural Valea Ierii - Valoarea investiţiei: 600 mii lei,  
buget local şi fonduri europene (prin GAL) (2016-2018) 

 Turism 
o Refacerea infrastructurii Oraşului Comoară – modernizare căi acces 

centru istoric, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea investiţiei: 23755 mii 
lei, Programat 2016: 500 mii lei, fonduri europene (2014-2016) 

o Centrul de Informare Turistică, comuna Aghireşu – Valoarea investiţiei: 
537 mii lei, Programat 2016: 537 mii lei, FEADR Măsura 313 

o Amenajare zonă turistică Valea Căpuşului şi Valea Răştii, comuna 
Căpuşu Mare -  Valoarea investiţiei: 904 mii lei, PNDR 

o Marcare trasee turistice, comuna Căpuşu Mare -  Valoarea investiţiei: 
452 mii lei, PNDR 

o Parc de aventură, comuna Căpuşu Mare -  Valoarea investiţiei: 904 mii 
lei, PNDR 

 Sport 
o Amenajare teren de sport cu suprafa ă sintetică, comuna Câ cău – 

Valoarea investiţiei: 360 mii lei, Programat 2016: 80 mii lei, FEADR 
(2013-2016) 
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    10. IT 
 

Institu ii implicate: 
 Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj 
 Casa Jude eană de Pensii Cluj 
 Casa Jude eană de Asigurări de Sănătate Cluj 
 Oficiul Jude ean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj 
 Inspectoratul Scolar Jude ean Cluj 
 Direc ia Jude eană de Statistică Cluj 

 
 

10.1. EFICIENTIZAREA ACTIVIT ILOR PUBLICE ÎN SENSUL 
OFERIRII DE SERVICII DIGITALE CET ENILOR 

 
 Realizarea proiectelor în domeniul comunica iilor şi informaticii la nivelul 

Inspectoratului de Poli ie Jude ean Cluj 
 Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice  
 Monitorizarea func ionării sistemului informatic unic integrat al sistemului de 

asigurări sociale de sănătate, pe toate modulele acestuia şi remedierea 
eventualelor disfunc ionalită i de structurile abilitate 

 Creşterea gradului de informatizare a institu iilor şi utilizarea eficientă a 
aplica iilor (O.J.C.P.I. Cluj) 

o e-Terra RGI – Sistem Informatic de înregistrare a cererilor - coordonarea 
înregistrării cererilor în R.G.I. la ghişeele de rela ii cu publicul; 

o e-Terra CAD – Sistem informatic de procesare şi solu ionarea a cererilor 
legate de cadastru - operarea în programul informatic e-Terra, a 
cererilor/documenta iilor cadastrale depuse pentru verificare, recep ie şi 
înscriere în cartea funciară;  

o e-Terra CF – Sistem informatic de procesare şi solu ionare a cererilor 
legate de publicitate imobiliară - elaborarea şi analizarea lunară a 
situa iilor statistice privind modul de solu ionare a cererilor şi lucrărilor 
depuse; 

 Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea transparenței 
comunicării pe site-ul Inspectoratului Scolar Jude ean Cluj 

 Gestionarea uniformă a completării machetelor din SIIIR 
 Monitorizarea şi dezvoltarea sistemului informatic  eDemos creat  în  cadrul 

proiectului “Îmbunătă irea capacită ii administra iei publice de măsurare a 
performan elor administrative” şi care oferă acces liber la un set de indicatori 
la nivel de localitate, construi i pe baza surselor statistice din Sistemul Statistic 
Na ional.


