CONSIDERAŢII 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 propune un set coerent de acţiuni şi măsuri menite
să susţină mediul de afaceri, să conducă la crearea de noi locuri de
muncă şi să ofere o îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei, punându-se
bazele dezvoltării unei societăţi echilibrate.
Edificat prin acţiuni menite să atingă obiectivele Programului de
guvernare 2017-2020, Planul de acţiuni reflectă viziunea Guvernului la
nivel judeţean: stabilitate macroeconomică, atragerea investiţiilor străine,
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, respectarea dreptului fiecăruia
la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi protecţie împotriva
nedreptăţii şi discriminării, combaterea sărăciei prin crearea locurilor de
muncă şi şanse egale pentru cei din mediul rural, susţinerea familiilor
tinere, asigurarea accesului la un sistem de educaţie şi sănătate de
calitate, la infrastructuri şi comunicaţii moderne, la un mediu sănătos,
premize pentru dezvoltarea unui capital uman înalt calificat şi pentru
îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.
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1. ECONOMIE
Instituţii responsabile:
• Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ClujNapoca
• Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
• Direcţia Regională de Metrologie Legală Cluj
• Compartimentul de Inspecţie Teritorială pentru Resurse Minerale Cluj
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
• Direcţia pentru Cultură a Judeţului Cluj
• Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
• Direcţia de Sănătate Publică Cluj
• C.N.C.I.R. – Sucursala Cluj-Napoca
• CN Poşta Română S.A. – Oficiul Judeţean de Poştă Cluj
• Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. –
Sucursala Cluj-Napoca

1.1 Industrie
• 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 organizaţiile patronale
reprezentative la nivel regional şi local pentru întreprinderile mici şi mijlocii,
prin organizarea de evenimente si prezentari in colaborare cu acestea
• Implementarea tehnică şi financiară a programelor de sprijinire a înfiinţării de
noi întreprinderi şi de susţinere 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 îmbunătăţire a procedurilor de implementare, în
vederea respectării indicatorilor de performanţă ai programelor de finanţare.
• Susţinerea creării şi dezvoltării unui mediu de afaceri concurenţial şi eficient
prin implementarea programelor cu finanţare de la bugetul de stat şi
organizarea de cursuri specifice
o Programul naţional multianual de microindustrializare – susţinerea
investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de
activitate şi a competitivităţii IMM în aceste sectoare (stadiu de
propunere)
o Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor
mici şi mijlocii - stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării
structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea
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accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a
surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la
sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea
echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al
prejudecăţilor existente la nivel local (stadiu de propunere)
o Programul START-up NATION-ROMÂNIA – crearea unui cadru
favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare
economică ţi a stimulării mediului de afaceri rpinînfiinţarea de noi
întreprinderi mici şi mijlocii. (stadiu de propunere)
o Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - program integrat de
pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică,
precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi
internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii (stadiu de propunere)
Menţinerea CN Poşta Română S.A. în parametrii de profitabilitate şi
construirea unui statut operaţional şi financiar optim, în paralel cu protejarea
rolului social şi a poziţiei câştigate prin prezenţa sa istorică pe piaţa
românească de profil
o Implementarea de strategii de dezvoltare şi inovare, optimizare,
restructurare şi consultanţă în management
o Modernizarea serviciilor poştale existente, implementarea de noi servicii
financiare, bancare şi de aasigurări de bază
Sustinerea construirii de spatii de depozitare (silozuri pentru produse agricole)
Imbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi de facilitare a
restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii
participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole
Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul
rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale.
Modernizarea/retehnologizarea reţelei energetice de transport (modernizări
LEA joasă tensiune şi LES, extinderi ale reţelelor de distribuţie, îmbunătăţire
nivele de tensiune, închidere bucle 20 kV, schimbare conductoare joasă
tensiune, descentralizare RED)
Operaţionalizarea în parametrii normali a Sistemului de management
energetic/supraveghere – Control, Achiziţii Date (EMS/SCADA) – încadrare
în SCADA a instalaţiilor ale Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice
Transilvania Nord S.A. – Sucursala Cluj-Napoca

1.2 Exploatarea durabilă a resurselor minerale
• Controlul activităţii de cercetare geologică (respectarea prevederilor licenţelor
de exploatare şi permiselor de prospecţiune, a prevederilor proiectelor
geologice, a avizelor emise de ANMR, etc.)
• Controlul exploatării resurselor minerale
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o Controlul realizării protecţiei şi exploatării raţionale a zăcămintelor de
substanţe minerale utile, precum şi a măsurilor stabilite pentru
prevenirea degradării mediului prin aceste activităţi
o Verificarea respectării prevederilor din programele anuale de exploatare
şi din documentaţiile tehnico-economice care au stat la baza licenţei
pentru concesiune/exploatare
o Controlul respectării licenţelor, permiselor, avizelor, normativelor şi
instrucţiunilor emise cu caracter obligatoriu, în domeniul cercetării,
exploatării şi protejării rezervelor minerale
o Urmărirea şi verificarea producţiei extrase, a calculului, înregistrării şi
plăţii taxelor şi redevenţelor miniere către bugetul de stat de către agenţii
economici care desfăşoară activităţi în acest domeniu
o 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
1.3. Comerţ şi relaţii internaţionale
•
•

•
•
•
•
•
•

Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români promovarea produselor autohtone şi a serviciilor întreprinderilor mici şi
mijlocii pe pieţele externe (stadiu de propunere)
Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului - stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din
România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară
activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor
organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea
meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în
practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în
special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi
artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi
internaţionale (stadiu de propunere)
Participare la evenimentele organizate de mdiul de afaceri regional
Incurajarea activitatilor agricole si nonagricole in scopul mentinerii traditiilor
si promovarea produselor traditionale
Creşterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producţia internă
şi redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, ca răspuns la
cererea crescândă de alimente la nivel mondial
Creşterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producția internă
şi redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, ca răspuns la
cererea crescândă de alimente la nivel mondial
Incurajarea activitatilor agricole si nonagricole in scopul mentinerii traditiilor
si promovarea produselor traditionale
Participarea specialiştilor Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Cluj la
şedinţele consiliilor locale şi la alte acţiuni organizate de: primării, GAL-uri şi
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alte instituţii publice şi/sau organizaţii private pe tematici în legătură cu
domeniul agricol/silvic/ industrie alimentară/dezvoltare rurală.
Popularizarea si asigurarea fluxului informational necesar producătorilor
agricoli, transferul tehnologic şi diseminarea rezultatelor cercetarilor
Consilierea fermierilor, tinerilor fermieri, microîntreprinderilor si
întreprinderilor mici pentru pregătirea planului de afaceri şi gestionarea
implementării acestuia în vederea dezvoltării exploataţiei agricole pentru a se
orienta spre piaţă şi pentru îmbunătăţirea managementului în contextul
respectării standardelor comunitare.
Adaptarea producţiei şi a produselor producătorilor care sunt membri ai
grupurilor de producatori la cerinţele pieţei;
Imbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi de facilitare a
restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii
participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole
Participarea la târgul Agraria 6-9 aprilie 2017 Cluj-Napoca, cu postere şi
pliante care să prezinte activitatea OSPA Cluj, în vederea atragerii de noi
beneficiari
Acţiuni pentru dezvoltare competenţelor profesionale prin participare la
manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri şi altele.
Organizarea unor simpozioane nationale si internationale

1.4. Protecţia consumatorilor
1.4.1. Combinarea protectiei directe a statului cu cea oferita de formele de
protectie asociativa, prin incheierea de parteneriate si/sau protocoale cu
institutiile publice deconcentrate, cu autoritatile publice locale, cu organizatii
asociative si nonguvernamentale
• 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
• Implementarea Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - sprijinirea operatorilor
economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea
accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi
tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate
de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea
nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea
protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
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1.4.2. Cresterea eficientei instituţionale prin intensificarea supravegherii proactive
si reactive a pietei produselor si serviciilor
• 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 CRPC 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 prelevarea de probe atunci cand exista prezumtii
de neconformitate.
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
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.
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 eficienţă a comerţului sau a schimburilor de animale şi produse
alimentare, respectiv produse care pot influenţa starea de sănătate a animalelor
provenite din comerţ intracomunitar sau import din ţări terţe.
• Asigurarea sănătăţii publice veterinare şi a consumatorilor prin controlul
bolilor transmisibile de la animale la om (zoonoze)
• Intervenţia rapidă şi eficientă în fiecare focar de boală majpră pentru
prevenirea extinderii acesteia, evitarea transmiterii de îmbolnăviri la om şi
evitarea pagubelor economice.
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• Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare
o catagrafierea unităţilor de depozitare şi desfacere de suplimente
alimentare
o catalogarea suplimentelor alimentare în funcție categoria de ingrediente
din compoziție (vitamine şi/sau minerale, vitamine şi/sau minerale cu
alte substanţe, alte substanţe cu rol fiziologic sau nutriţional), în scopul
monitorizării calităţii
suplimentelor alimentare, a conținutului
produselor (nominalizarea grupelor de ingrediente conținute: vitamine,
minerale, oligoelemente, alte substanțe biologic-active) şi a specificului
ingredientelor nutriţionale (identificarea aditivilor alimentari) din
acestea, comercializate în România, în vederea asigurării unor produse
sigure pentru consumatori
• Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe
o Se va efectua catalogarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale
sau alte substanţe (vor fi vizate sucurile de fructe şi /sau legume, diferite
produse de panificaţie, cereale, produse lactate, băuturi energizante,
bomboane, batoane energizante)
o Verificarea pe site-ul Ministerului Sănătății dacă alimentele identificate
cu adaos de vitamine, minerale și alte substanțe și catalogate sunt
notificate, în vederea
• Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinatie
nutriţională specială
o Urmărirea cerinţelor privind ambalarea și etichetarea stabilite prin
reglementările pentru etichetarea produselor alimentare și menţiunile
speciale
o Prelevarea probelor alimente pentru determinari de nitraţi, metale grele :
Pb, Cd, Al, Sn, Hg; contaminarea microbiologică, analiza de micotoxine,
determinarea de benzo(a)piren şi a reziduurilor de pesticide
(organoclorurate, organofosforice)
• Evaluarea valorii nutritive a alimentelor - evaluarea conținutului de zaharuri în
unele produse alimentare de larg consum
• Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din
mediul de viaţă
o Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în
zonele de aprovizionare mari şi mici
o Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale
naturale sau decât apele de izvor
• Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice
• Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante
o Supravegherea continutului radioactiv natural al alimentului si al apei
potabile
o Monitorizarea radioactivitatii apei potabile
o Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la
radiatii ionizante
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• Controlul calităţii serviciilor medicale de sănătate (activităţile de îngrijire la
domiciliu, a centrelor medico- sociale și rezidențiale destinate persoanelor
vârstnice, unitățile sanitare cu paturi de stat și private, cabinetele de medicină
de familie și dentară, laboratoarele de analize, etc.)
• Reducerea riscurilor pentru sănătate în colectivităţi de copii şi tineri şi
asigurarea unei alimentaţii sănătoase (controale tematice în tabere şscolare,
unităţile de învăţământ preuniversitar, universitar și cabinetele de medicină
școlară, unităţile de catering care asigură masa în unităţile de învăţământ
preuniversitar, în creșe și școli speciale, etc.)
• Controlul calităţii serviciilor prestate în domeniul turismului
• Controlul asigurării conformităţii produselor cosmetice şi respectarea
normelor de igienă cu rol preventiv în apariţia unor boli dermatologice
• Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
ocupaţional (control în spălătorii de haine şi lenjerie) şi alimentar (controale în
unităţi de producţie şi desfacere alimente specifice, control privind combaterea
evaziunii fiscale la pâine, etc.)
1.4.3 Educarea si informarea consumatorilor
• Colaborare cu mass-media pentru informarea consumatorilor asupra produselor
care pot sa prezinte risc pentru viata, sanatatea si interesele economice ale
acestora;
• Organizarea manifestarilor ocazionate de Ziua Mondiala a Consumatorilor
• Dezvoltarea actiunilor educative, in particular a celor indreptate spre
consumatorii tineri, astfel
o Organizarea de intalniri a specialistilor CJPC 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;
o Concursuri tematice interscolare (organizarea Concursului National
“Alege!Este dreptul tau!”)
• Imbunatatirea comunicarii cu cetatenii pentru a le oferi informatiile de care
acestia au nevoie privind drepturile şi protecţia consumatorilor
• 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
1.4.4. Cresterea responsabilitatii mediului de afaceri in ceea ce priveste
respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor
• Organizarea de intalniri cu operatori economici pe categorii de produse si
servicii in vederea consilierii acestora in ceea ce priveste legislatia in domeniu
• Intalniri ale instituţiilor responsabile în domeniu cu reprezentantii marilor
lanturi de magazine, expuneri legislative, modificari legislative, legislatie in
domeniu pentru asigurarea unui grad inalt de protectie a consumatorilor atunci
cand achizitioneaza produse
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1.4.5 Asigurarea legalităţii mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de
interes public (relaţii şi tranzacţii comerciale, supravegherea traficului de
mărfuri şi persoane, protecţia muncii şi a mediului, fabricarea şi controlul
medicamentelor, expertize metrologice)
• Desfăşurarea de acţiuni de control metrologic legal al mijloacelor de măsurare
şi al măsurărilor prin acţiuni de control cu tematică prestabilită de Biroul
Român de Metrologie Legală privind asigurarea exactităţii, a uniformităţii
măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate la: măsurarea
energiei electrice, consumurilor de apă rece, consumurilor de gaze naturale
necesare preparării căldurii şi apei caldă menajere, distribuirea produselor
petroliere şi a gazului petrolier lichefiat, utilizate în tranzacţii comerciale
pentru determinarea maselor până la 10000 kg şi/sau mai mari sau egale cu
10000 kg, în staţiile de inspecţie tehnică a autovehiculelor şi în unităţile service
auto, pentru măsurarea timpului şi distanţei parcurse în transportul de persoane
şi de mărfuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, etc.
• Efectuarea de verificări metrologice şi etalonări ale mijloacelor de măsurare
• Avizarea şi autorizarea laboratoarelor de verificări metrologice şi
supravegherea acestora
• 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
• Asigurarea competenţei profesionale şi perfecţionarea continuă a personalului
care execută etalonări şi verificări metrologice
• Efectuarea de verificări prin sondaj a produselor preambalate existente pe piaţă
• Verificarea mijloacelor de joc electronice pentru punerea în legalitate
1.4.6 Controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune
• Efectuarea verificărilor tehnice periodice la echipamentele/instalaţiile care fac
obiectul Anexei 2 la Legea nr. 64/2008 (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş,
Bistriţa-Năsăud)
o 1404 ascensoare
o 582 elevatoare auto
o 850 macarale
o 380 mecanisme de ridicat
o 38 scări şi trotoare rulante
o 1390 motostivuitoare
o 4 echipamente de agrement
o 16 echipamente transport cablu
o 9 platforme
o 483 cazane de abur, apă fierbinte, apă caldă şi abur de joasă presiune
o 56 conducte
o 796 recipiente
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• Efectuarea
verificărilor
tehnice
în
vederea
autorizării
echipamentelor/instalaţiilor care fac obiectul Anexei 2 la Legea nr. 64/2008
(judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud)

2. FISCALITATE
Filozofia finanţelor publice trebuie pusă în acord cu principiile
dezvoltării economice sănătoase, bazată pe construirea unui sector privat
puternic, autonom în raport de puterile politice, capabil să genereze
prosperitate, securitate socială şi să dinamizeze inclusiv reformele din
sfera sectorului public.
Instituţii responsabile:
• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
2.1 Sistem european performant al finanţelor publice – eficient, transparent,
previzibil care să conducă la creşterea veniturilor bugetare prin lărgirea bazei de
impozitare
• Îmbunătăţirea educării şi informării contribuabililor pe linie de legislaţie
fiscală care să ducă la creşterea civismului fiscal
• Depunerea în termen a declaraţiilor fiscale
• Utilizarea modalităţilor de stingere a obligaţiilor bugetare inclusiv a tuturor
modalităţilor de executare silită, punându-se un accent deosebit pe creşterea
gradului de conformare voluntară la plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor sociale
2.2 Asigurarea stabilităţii macroeconomice şi a sustenabilităţii datoriei publice,
prin menţinerea deficitului bugetar în trendul actual de consolidare fiscală
• Asigurarea prin unităţile trezoreriei statului a unei execuţii de casă corecte a
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a celorlalte instituţii publice din
judeţ
• Îndrumarea consiliilor locale pe linia întocmirii şi executării bugetelor acestora
• Creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare
2.3 Simplificarea sistemului de taxe şi crearea predictibilităţii într-un cadru
fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat şi public
• Informarea corectă şi la timp a contribuabililor asupra noutăţilor fiscale primite
de la Guvern privind sistemul de taxe şi impozite prin utilizarea tuturor
canalelor de comunicaţie
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o
o
o
o

Seminarii cu mediul de afaceri
Comunicare prin sistemul audio-video
Publicarea pe site-ul propriu a noutăţilor fiscale
Elaborarea de propuneri legislative privind simplificarea sistemului de
impozite şi taxe

2.4 Prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare şi a corupţiei:
• Îmbunătăţirea permanentă a activităţilor pentru contracararea
criminalităţii economico-financiare, în special a evaziunii fiscale
• Prevenirea şi combaterea infracţiunilor sau altor nereguli ce se comit în
domeniul circulaţiei mărfurilor, protejarea populaţiei împotriva unor
activităţi comerciale ilicite
• Investigarea faptelor de corupţie şi colaborarea în acest sens cu
structurile competente, sub supravegherea Parchetelor
2.5 Creşterea calităţii finanţelor publice, întărirea disciplinei şi a guvernanţei
fiscale, precum şi reducerea deciziei discreţionare în politici fiscale şi bugetare în
condiţiile aceloraşi reguli ale jocului pentru toţi contribuabilii
• verificarea operaţiunilor efectuate de operatorii economici în scopul creşterii
veniturilor, reducerii cheltuielilor şi diminuării arieratelor, în fundamentarea şi
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
• verificarea exactitatii şi realitatii înregistrărilor în evidenţele financiar contabile prevăzute de lege şi de actele de
constituire a operatorilor
economici;
• verificarea respectarii indicatorilor economico - financiari aprobaţi prin
bugetele de venituri şi cheltuieli de către operatorii economici, precum şi
respectarea modului de raportare a acestora;
• verificarea realitatii informaţiilor cuprinse atât în documentaţia aferentă
fundamentării sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru
susţinerea anumitor activităţi, cât şi în documentele justificative prevăzute de
lege pentru acordarea acestora;
• verificarea la operatorii economici a modului de organizare şi exercitare a
controlului intern şi controlului financiar preventiv;
• verificarea modului în care operatorii economici, beneficiari ai finanţărilor
rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate, constituie şi asigură sursele
de rambursare şi de plată a dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri,
aferente finanţărilor rambursabile respective;
• combaterea evaziunii fiscale prin intensificarea inspectiei fiscale la agentii
economici persoane juridice/persoane fizice care prezinta risc fiscal ridicat
pentru administrarea fiscala
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3. FONDURI EUROPENE
Instituţii responsabile:
• Direcţia Regională Infrastructura Cluj-Napoca (POIM)
• Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest
• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj
• Instituţii care au în derulare proiecte cu finanţare europeană
• Eficientizarea utilizării fondurilor existente– OIPOSDRU Regiunea Nord-Vest
o Implementarea cu celeritate a tuturor modificărilor legislative şi a
instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POSDRU
o Acordarea permanentă de sprijin beneficiarilor de finanţare în vederea
implementării cu succes a proiectelor
o Informarea beneficiarilor cu privire la toate modificărie survenite în
legislaţie şi instrucţiuni
o Instruirea beneficiarilor – organizarea de seminarii
o Informarea potenţialilor beneficiari cu privire la lansările de cereri de
proiecte
o Sprijinirea potenţialilor beneficiari în redactarea cererilor de finanţare
• 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 finanţare în următoarea perioadă de
programare
o Formarea profesională continuă a personalului
• Asigurarea accesului crescătorilor de animale la toate noutăţile legislative
naţionale şi comunitare
• Informarea permanentă a fermierilor privind modalitatea accesării formelor de
sprijin derulate prin A.P.I.A..
• Verificarea datelor declarate de către fermieri în cererea de sprijin, a respectării
condiţiilor de eligibilitate, condiţiilor minime şi specifice (A.P.I.A.)
• Semnarea contractelor de finanţare POIM pentru:
o „Asistenţă tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare si a
documentelor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada
2014 - 2020”/ / SC Compania de Apă Someş SA
o „Asistenţă tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare si a
documentelor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în
perioada 2014 - 2020”/ SC Compania de Apă Arieş SA
o Sistem integrat de management a deşeurilor în judeţul Cluj /Consiliul
Judeţean Cluj
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o Depozit deseuri periculoase fost UCT - Poşta Rât – Turda/Primăria
Turda
o Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată
ROSCI 0263 Valea Ierii
• Derularea proiectelor aflate în implementare

4. IMM ŞI MEDIUL DE AFACERI
Instituţii responsabile:
• Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj
• A.P.I.A. Cluj
4.1 Creşterea competitivităţii IMM-urilor
• Îndrumarea cu profesionalism şi competenţă a mediului de afaceri local în
scopul identificării şi accesării cu succes a oportunităţilor oferite IMM-urilor în
interiorul şi în afara graniţelor UE;
• Creşterea competitivităţii, eficienţei, credibilităţii, încrederii şi impactului
mediului de afaceri local în context regional;
• Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu instituţii publice, reprezentanţi ai
mediului de afaceri din regiunea Nord-Vest, organizaţiile patronale
reprezentative la nivel regional şi local pentru întreprinderile mici şi mijlocii,
prin organizarea de evenimente si prezentari in colaborare cu acestea
• Implementarea tehnică şi financiară a programelor de sprijinire a înfiinţării de
noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la
nivel local, potrivit procedurilor de implementare şi urmărirea modului de
implementare a acestora la nivel local .
o Programul START-up NATION-ROMÂNIA – crearea unui cadru favorabil
pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică şi a
stimulării mediului de afaceri rpinînfiinţarea de noi întreprinderi mici şi
mijlocii (stadiu de propunere)
o Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii - program integrat de
pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică,
precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor
antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională
a întreprinderilor mici şi mijlocii (stadiu de propunere)
o Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă – sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi
societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind
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•
•

•
•

adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al
Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi
menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi
securităţii alimentare (stadiu de propunere)
o Programul naţional multianual de microindustrializare – susţinerea
investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de
activitate şi a competitivităţii IMM în aceste sectoare (stadiu de
propunere)
o Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în
rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice
private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la
finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi
facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în
contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile
familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local
(stadiu de propunere)
o Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici
români - promovarea produselor autohtone şi a serviciilor întreprinderilor
mici şi mijlocii pe pieţele externe
o Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului - stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din
România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi
desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor
ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane,
protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate
manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate
de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele
naţionale şi internaţionale (stadiu de propunere)
o Pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii –
TIMM2017 (stadiu de propunere)
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale a tinerilor din regiunea Nord-Vest
Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în învăţământul preuniversitar
o Asigurarea sustenabilităţii proiectelor pentru orientarea în carieră,
implementate de către aajofm Cluj, respectiv de către Cognitrom Cluj
o Discuţii analitice cu operatorii economici şi asociaţiile patronale,
AJOFM Cluj, privind necesarul forţei dem uncă
Participarea la cât mai multe evenimente organizate de către mediul de afaceri
regional, prezentarea lunară în mass-media locală şi regională
.Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi si
întreprinderile mici pentru pregătirea planului de afaceri şi gestionarea
implementării acestuia în vederea dezvoltării exploataţiei agricole pentru a se
orienta spre piaţă şi pentru îmbunătăţirea managementului în contextul
respectării standardelor comunitare
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• Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industrie
alimentară pentru tinerii fermieri - Schema de plată finanțată prin APIA acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri activi care au vârsta de maxim
40 de ani in anul depunerii și care sunt conducători/şefi ai exploataţiei

5. MUNCĂ ŞI JUSTIŢIE SOCIALĂ
Scopul principal este acela de a asigura un parcurs constant către
îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, inclusiv pentru persoanele
care sunt într-o poziţie vulnerabilă, având ca rezultat întărirea coeziunii
sociale şi reducerea decalajelor faţă de statele dezvoltate ale Uniunii
Europene.
Asfel, se urmăreşte dezvoltarea unei pieţe a muncii performante,
dinamice şi flexibile care va asigura accesuzl majorităţii cetăţenilor la
locuir de muncă de calitate, în funcţie de competenţele şi abilităţile lor, la
venituri decente, printr-o
abordare multisectorială, conbinându-se
măsurile pentru modernizarea pieţei muncii cu cele din domeniul
educaţiei, susţinându-se măsurile de incluziune socială, îmbunătăţind
serviciile medicale şi promovându-se investiţiile în sectorul productiv şi în
cercetare-dezvoltare-inovare.
Instituţii responsabile:
• Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
• Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj
• Casa Judeţeană de Pensii Cluj
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• Direcţia de Sănătate Publică Cluj
• A.P.I.A. Cluj
5.1 Dezvoltarea pieţei muncii, securitate şi sănătate în muncă
• Stimularea creării de noi locuri de muncă şi a gradului de ocupare
o Aplicarea de măsuri active – 20.000 persoane, din care tineri Neet-1000
persoane. TOTAL persoane ocupate: 9.010 din care tineri Neet-400
persoane
o Organizarea de burse de locuri de munca periodic, cu specific sau la cererea
angajatorilor
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o Realizare de activitati de informare si consiliere in UAT-uri din judetul
Cluj, in unitatile de invatamant si univesitati in vederea atragerii tinerilor (in
special a celor din categoria NEET S) in evidentele AJOFM Cluj in vederea
facilitarii tranzitiei catre piata muncii
o Acordarea serviciilor de mediere a locurilor de munca - 11.000. persoane,
din care tineri Neet-800 persoane; Servicii de mediere a muncii : 5215
persoane din care tineri Neet 350 persoane
o Acordarea de servicii de informare si consiliere profesionala – 11.000 din
care tineri Neet-800
o Subventionarea locurilor de munca
▪ Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
someri peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai familiilor
monoparentale: 1600 persoane ,din care someri peste 45 ani: 1400
persoane
▪ Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
persoane care mai au 5 ani pana la pensie:
10
persoane.Cuantumul subventiilor fiind de 900 de lei /luna,
aceasta acordandu se pentru o perioada de 12 luni cu obligatia de
a mentine raporturile de munca sau de serviciu pana la pensionare.
o Prime si alocatii destinate ocuparii persoanelor
▪ Completarea veniturilor somerilor care se incadreaza inainte de
expirarea indemnizatiei pentru
somaj:
750 de persoane,
cuantumul alocatiei fiind 30% din cuantumul indemnizatiei de
somaj la care persoana ar fi avut dreptul
▪ Prima de activare pentru somerii neindemnizati: 1000 persoane
beneficiare, cuantumul primei fiind de 500 de lei.
o Autorizarea agenţilor de muncă temporară
o Mediatizarea
prin intermediul retelelor de socializare a paginii
http://sso.ajofmcj.ro/lmv/mobile.html, astfel incat toti solicitantii de locuri
de munca vacante sa aiba acces facil la oferta de locuri de munca vacante a
AJOFM Cluj.
o Mediatiazarea prevederilor OUG 60/2016 ( act normative care cuprinde
prime si subventii destinate ocuparii) , Mediatizarea prevederilor OUG
nr.6/2017
• Şanse reale pentru tineri
o Subventionarea locurilor de munca
▪ Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri
neindemnizati (SLD): 200 persoane din care tineri Neet -50
persoane.Cuantumul subventiilor fiind de 900 de lei /luna, aceasta
acordandu se pentru o perioada de 12 luni cu obligatia de a mentine
raporturile de munca sau de serviciu 18 luni.
▪ Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
absolventi de invatamant: 300 persoane.Cuantumul subventiilor fiind
de 900 de lei /luna, aceasta acordandu se pentru o perioada de 12
luni cu obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu 18
luni
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▪ Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor
de solidaritate:10 din care tineri Neet -5. Număr persoane cu care sau incheiat contracte de solidaritate:10 din care tineri Neet -5.
o Incadrarea in munca a tinerilor Neet s
▪ actinunile AJOFM Cluj sunt corelate cu politica nationala de
susținere a investițiilor destinate să cresterii participarii pe piața
muncii fiiind vizați tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu
urmează niciun program educațional sau de formare și alte grupuri
vulnerabile.
▪ La nivel national s-a depus in conformitate cu AP2/PI8.ii/OS2.3
proiectul necompetitiv destinat cresterii numarului de tineri NEET S
someri cu varsta intre 16-24 de ani inregistrati in evidenta AJOFM
Cluj
▪ Acordarea de prima de incadrare absolventilor de invatamant: 50
pesoane , Cuantumul primei fiind de 500 lei
▪ Încheierea de protocoale de colaboarare cu Universitatile clujene
precum si cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj pentru o abordare
multisectorială , cu masuri proactive de facilitare a tranzitiei de la
scoala la viata.
o Realizare de activitati de informare si consiliere in UAT-uri din judetul
Cluj, in unitatile de invatamant si univesitati in vederea atragerii tinerilor (in
special a celor din categoria NEET S) in evidentele AJOFM Cluj in vederea
facilitarii tranzitiei catre piata muncii
o Stabilirea cu firmele de producţie şi servicii a unor parteneriate de tip dual
pentru elevii din învăţământul profesional
o Identificarea unor domenii/profile cerute pe piaţa muncii şi identificarea
agenţilor economici care vor oferi contracte pentru desfăşurarea practicii
elevilor, respectiv burse elevilor
o Fundamentarea planurilor de şcolarizare şi a finanţării pe domenii de studiu,
în funcţie de nevoile pieţei muncii
o Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industrie
alimentară pentru tinerii fermieri - Schema de plată finanțată prin APIA acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri activi care au vârsta de
maxim 40 de ani in anul depunerii și care sunt conducători/şefi ai
exploataţiei
• Formare profesionala
o Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
o Autorizarea şi monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională
autorizaţi.
o Autorizarea/ reautorizarea si organizarea de programe de formare
profesionala
o Încheierea de acorduri de cooperare cu angajatorii, pentru cursuri cum ar fi:
Confectioner cablaje auto, Montator subansamble, Tehnician operator la
roboti industriali ( ex Robert Bosh)
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o AJOFM CLUJ va initia in anul 2017, 58 de programe de formare
profesioanala cuprinzand la cursuri 812 persoane dintre care tineri Neet s
110 si 130 someri peste 45 de ani .Pana la data prezentei in programele de
formare profesionala initiate in tot judetul Cluj sunt cuprinse 180 de
persoane
o Autorizarea/ reautorizarea si organizarea de programe de formare
profesionala in calificari si specializari corespunzatoare (CRFPA Cluj):
▪ Sudor/ Montator subansamble/ cablaje auto/ Confectioner articole din
piele / Dulgher / Electrician în constructii/ diverse calificari in
constructii, etc. resurse umane/ P.S.I./ Sanatate si Securitate in
Munca/ Formator
▪ Bucatar/Ospatar/ Cofetar/ Patiser/ Pizzar/ Camerista
▪ Specialist in managementul deseurilor
▪ Lucrator in cultura plantelor/
▪ Lucrator in cresterea animalelor
o Promovarea de propuneri pentru modificari legislative privind formarea
profesionala a persoanelor cu nivel de studii scazut /incomplet (modificarea
nivelului de studii minim necesar pentru a fi cuprins in programe de formare
profesionala).
o Utilizarea tichetelor de formare profesională în vederea reconversiei
profesionale rapide și facilitării inserției pe piața muncii, precum și a
creșterii adaptabilității forței de muncă ocupate la schimbările pieții muncii
• Stimularea mobilitatii fortei de munca
o Implementarea Planului National de Mobilitate, acesta având rolul de a
stabili unitățile administrative - teritoriale cu un grad ridicat de
marginalizare și care vor fi eligibile pentru măsurile incluse în pachetul de
mobilitate (prima de încadrare și prima de instalare)
o Stimularea mobilitatii fortei de munca, este prevazuta pentru 30 persoane
din care: 15 persoane pentru incadrarea la o distanta mai mare de 15 km
(prima de incadrare egala cu 0,5 lei /km, dar nu mai mult de 55 lei pe zi) iar
pentru incadrarea intr-o alta localitate la peste 50 km cu schimbarea
domiciliului avem prevazute 15 persoane potential beneficiare (prima de
instalare in cuantum de 12.500 acordate in 2 transe ).
o Implementarea şi mediatizarea Programului Prima Chirie, prin care 75%
din cheltuielile cu chiria și utilitățile pentru cei care își găsesc un loc de
muncă, la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu vor fi subvenționate,
dar nu mai mult de 900 de lei/lună pentru fiecare angajat,
• Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de
conştientizare şi prin controale tematice
o Organizarea şi desfăşurarea de campanii naţionale în domeniul relaţiilor
de muncă:
▪ Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă
nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia,
a muncii tinerilor şi copiilor: construcţii, prelucrarea şi
conservarea cărnii/peşte şi a produselor din carne/peşte şi
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comercializarea acestora, fabricarea produselor de brutărie şi a
produselor făinoase, depozitarea şi comercializarea produselor
cerealiere şi a produselor de panificaţie, fabricarea şi
comercializarea produselor lactate, fabricarea băuturilor alcoolice
şi răcoritoare, industria lemnului, comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, pază, unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni
montane şi de pe litoral, unităţi care desfăşoară activitate pe
timpul nopţii (restaurante, baruri, cluburi, discoteci, jocuri de
noroc, unităţi de comerţ cu program non-stop, unităţi distribuţie
carburant), colectarea şi reciclarea deşeurilor nepericuloase,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii
▪ Campanie privind verificarea modului în care angajatorii respectă
prevederile O.G. nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România, cu modificările şi completările ulterioare
▪ Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a
acesteia.
▪ Campanie privind verificarea modului de respectare de către
angajatori a prevederilor legale privind registrul general de
evidentă a salariaţilor.
▪ Campanie privind verificarea modului de respectare a prevederilor
legale privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea,
înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a
salariaţilor, a contractelor individuale de muncă cu timp parţial
o Organizarea şi desfăşurarea de controale în domeniul relaţiilor de
muncă:
▪ Verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Codului
Muncii
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
şi regimul străinilor în România
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
registrul general de evidenţă a salariaţilor
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri,
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▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
prevederile Legii dialogului social
▪ Verificarea modului în care se respectă prevederile legale privind
garantarea in plata a salariului minim pe economie
o Securitate şi sănătate în muncă:
▪ Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul
ambient în mediul urban și a aerului interior în instituții publice
▪ Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni,
prezenți în mediul de viață și muncă
▪ Protejarea sănătăţii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc ocupaţionali: chimici, fizico-chimici si biologici –
▪ supravegherea respectării cerinţelor de sănătate si securitate in
muncă in condiţiile unei activităţi cu efort fizic mare, transport si
manipulare de greutăţi
▪ Acţiune tematică de control în spălătorii de haine şi lenjerie
▪ Evaluarea expunerilor profesionale la solventi cu efect neuropatic
(n-hexan) – evaluarea a 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
▪ Cuantificarea nivelului de stres ocupaţional și influența acestuia
asupra comportamentului socio-profesional – verificarea a 10
unități din domeniul de producție articole incălțăminte.
▪ Protejarea sănătaţii si prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la
radiaţii ionizante
▪ Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală
profesională la nivel naţional
▪ Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante
5.2 Pensii
• Asigurarea platii corecte si la timp a drepturilor de pensii, indemnizatiilor
stabilite prin legi speciale
o Eficientizarea activităţii de soluţionare a cererilor de înscriere la pensie
şi a celorlalte drepturi ce se acordă beneficiarilor, precum şi a activităţii
de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale
o Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea
existenţei în plată, în paralel, a mai multor dosare de pensii,
identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial,
de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale sau
introducerea eronată a CNP)
o Stabilirea corectă a pensiilor comunitare, întocmirea formularelor UE şi
transmiterea acestora beneficiarilor
o Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici
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o Exploatarea sistemului informatic integrat (furnizare servicii publice
electronice)
• Asigurarea unui serviciu public stabil, transparent, eficient şi imparţial în
interesul cetăţenilor
o Revizuirea standardului de timp pentru soluţionarea unei cereri
o Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii si cu
reprezentantii mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a
activitătii institutiilor
o Actualizarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la legislsaţia
europeană în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială şi a
acordurilor bilaterale de securitate la care Româmnia este parte
o Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii
de muncă
o Reducerea numărului de contestatii formulate împotriva deciziilor de
pensie şi ale drepturilor prevăzute de legi speciale
o Dezvoltarea unui sistem eficient si transparent de asigurare la accidente
de muncă şi boli profesionale
o Atragerea unui numar mai mare de asigurati prin contracte de asigurare
sociala
5.3 Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Copilului
• Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protecţiei sociale
o Administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială care
vor forma venitul minim de incluziune: alocaţia pentru susţinerea
familiei; ajutorul social; ajutorul pentru încălzirea locuinţei;
o Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a politicilor
de incluziune socială
▪ Întocmirea Raportului statistic judeţean referitor la Legea nr.
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
aferent perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2016
▪ Întocmirea Raportului statistic judeţean privind activitatea în
domeniul incluziunii sociale aferent perioadei 1 ianuarie – 31
decembrie 2016
▪ Dezvoltarea mecanismului de implementare şi coordonare a
procesului de incluziune socială, asigurarea Secretariatului tehnic
al Comisiei pentru incluziune socială la nivel judeţean (cu
sprijinul Instituţiei Prefectului – Judeţul Cluj).
• Protecţia familiei şi copilului, creşterea natalităţii, respect şi demnitate pentru
femei
o Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii;
o Stabilirea şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
o Stabilirea şi plata stimulentului de inserţie
o Informarea şi consilierea privind furnizarea serviciilor sociale destinate
copiilor
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Evaluarea şi licenţierea serviciilor sociale furnizate copiilor
o Actualizarea componenţei Comisiei Judeţene privind Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi (COJES)
o Organizarea de şedinţe COJES
• Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin realizarea unor măsuri în stânsă
legătură cu formarea şi educaţia
o Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
o Monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională autorizaţi;
o Autorizarea agenţilor de muncă temporară
• Eliminarea barierelor pentru persoanele cu dizabilităţi
o Activităţi de informare şi consiliere privind înfiinţarea şi licenţierea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
o Activităţi de informare şi consiliere privind licenţierea serviciilor sociale
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
o Efectuarea de campanii tematice şi inopinate de către inspectorii sociali
în domeniul respectării dreptului la acces al persoanelor cu dizabilităţi
o Asociaţia pentru protejarea şi ajutorarea handicapaţilor neuropsihici
(construcţii noi, extinderi) - Valoarea investiţiei: 191,695 mii lei, buget
de stat (2013-2017)
• Susţinerea parteneriatului public-privat
o Subvenţionarea, de la bugetul de stat, a unităţilor de asistenţă socială
înfiinţate şi administrate de asociaţii şi fundaţii
o Finanţarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări, modernizări,
dotări pentru centre rezidenţiale şi de zi
• Întărirea capacităţii de control şi monitorizare a Inspecţiei sociale
o Ocuparea tuturor posturilor din cadrul Serviciului Inspecţie Socială de la
nivelul AJPIS Cluj
Efectuarea de campanii tematice şi inopinate de către inspectorii sociali în
domeniul beneficiilor şi serviciilor sociale
o
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6. EDUCAŢIE
Educaţia este un factor strategic de dezvoltare, transferându-i
valorile de referinţă pentru consolidarea caracterului, şlefuindu-i talentul
personal al celui şcolit şi dezvoltându-i capacităţile creative.
Implementarea principiului egaliăţii de şanse în educaţie,
îmbunătăţireqa performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor
tutror copiilor şi tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de
calitate, relevant şi incluziv sunt cheia pentru creşterea economică şi
prosperitate.
Instituţii responsabile:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• AJPIS
• DSP
• DJTS
• AJOFM
• CRFPA
• OPC
• IPJ
• ISUJ
6.1 Pachet social garantat pentru educaţie
• Asigurarea condiţiilor de dezvoltare şi formare a tuturor copiilor, de la naştere
până la majorat
o Implementarea uniformă a reţelei învăţământului preşcolar şi primar
pentru prevenirea aglomerării elevilor în unele unităţi de învăţământ sau
funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau improvizate
o Începerea demersurilor pentru înfiinţarea altor şcoli primare în
municipiul Cluj-Napoca
o Derularea Programelor Guvernamentale EURO 200 şi Bani de liceu
o Dezvoltarea actiunilor educative, in particular a celor indreptate spre
consumatorii tineri
▪ Organizarea de intalniri a specialistilor CJPC cu elevii din scolile
clujene la orele de educatie pentru sanatate si la orele de dirigentie
sau distribuirea unor materiale informative in scopul educarii lor
in calitate de consumatori;
▪ Concursuri tematice interscolare (organizarea Concursului
National “Alege!Este dreptul tau!”)
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o Organizarea concursurilor tehnico-aplicative ale elevilor Prietenii
pompierilor şi Cu viaţa mea apăr viaţa
o Desfăşurarea Campaniilor naţionale de informare preventivă F.O.C. –
Flăcările Omoară Copiii şi R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile Sunt
Catastrofale.
• Sprijinirea părinţilor pentru creşterea nou născuţilor, asigurarea condiţiilor de
integrare a copiilor în creşe şi a accesului în învăţământul preşcolar
o Stabilirea şi plata stimulentului de inserţie, a alocaţiei de stat pentru
copii, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului
o Informarea şi consilierea privind furnizarea serviciilor sociale destinate
copiilor
o Evaluarea şi licenţierea serviciilor sociale furnizate copiilor
• Asigurarea unui învăţământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să
conducă la modelarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu
asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare fizică şi socio-culturală
o Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate,
cu accent pe învăţământul din mediul rural şi pe învăţământul tehnic
o Asigurarea educaţiei de bază prin eficientizarea activităţii de învăţare şi
formare a competenţelor. Diversificarea ofertelor de CDŞ şi CDL,
consilierea şcolilor în elaborarea propriilor oferte educaţionale
o Încadrarea în toate unităţile de învăţământ a cadrelor didactice calificate
în specialitatea predată, cu accent în şcolile din mediul rural.
o Continuarea implicării comunităţii locale în scopul stabilizării forţei de
muncă în mediul rural (decontarea transportului, oferirea de facilităţi
cadrelor didactice)
o Monitorizarea și evaluarea practicării unui management implicat la toate
nivelurile.
o Monitorizarea și evaluarea managementului resurselor umane la nivelul
instituţiilor de învăţământ
o Promovarea educaţiei sportive şi de voluntariat în şcoli – constituirea de
asociaţii sportive fără personalitate juridică în şcoli (30)
o Monitorizarea planului judeţean de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă
şi activitate fizică la copii şi adolescenţi
• Asigurarea accesului la angajare şi la programe de calificare
o Acordarea de servicii de informare si consiliere profesionala – 11.000
din care tineri Neet-800
o Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri
neindemnizati (SLD): 200 persoane din care tineri Neet -50
persoane.Cuantumul subventiilor fiind de 900 de lei /luna, aceasta
acordandu se pentru o perioada de 12 luni cu obligatia de a mentine
raporturile de munca sau de serviciu 18 luni.
o Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
absolventi de invatamant: 300 persoane.Cuantumul subventiilor fiind de
900 de lei /luna, aceasta acordandu se pentru o perioada de 12 luni cu
obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu 18 luni
24

o Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor de

solidaritate:10 din care tineri Neet -5. Număr persoane cu care s-au
incheiat contracte de solidaritate:10 din care tineri Neet -5.
o Incadrarea in munca a tinerilor Neet s
▪ actinunile AJOFM Cluj sunt corelate cu politica nationala de
susținere a investițiilor destinate să cresterii participarii pe piața
muncii fiiind vizați tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu
urmează niciun program educațional sau de formare și alte grupuri
vulnerabile.
▪ La nivel national s-a depus in conformitate cu AP2/PI8.ii/OS2.3
proiectul necompetitiv destinat cresterii numarului de tineri NEET S
someri cu varsta intre 16-24 de ani inregistrati in evidenta AJOFM
Cluj
▪ Acordarea de prima de incadrare absolventilor de invatamant: 50
pesoane , Cuantumul primei fiind de 500 lei
▪ Încheierea de protocoale de colaboarare cu Universitatile clujene
precum si cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj pentru o abordare
multisectorială , cu masuri proactive de facilitare a tranzitiei de la
scoala la viata.
o Realizare de activitati de informare si consiliere in UAT-uri din judetul
Cluj, in unitatile de invatamant si univesitati in vederea atragerii tinerilor
(in special a celor din categoria NEET S) in evidentele AJOFM Cluj in
vederea facilitarii tranzitiei catre piata muncii
• Garantarea egalităţii de şanse, indiferent de statutul social al familiilor din care
provine copilul, sex, religie, etnie, capacităţi psiho-motorii
o Monitorizarea integrării în colectivul şcolar al elevilor proveniţi din
grupuri dezavantajate (elevi rromi, orfani, cu părinţi plecaţi în
străinătate)
o Elaborarea unor proiecte europene de susţinere a educaţiei: Şcoala
pentru toţi şi Profesori motivaţi
o Monitorizarea adaptării, promovării şi participării la activităţile de
practică la agenţii economici a elevilor din învăţământul profesional
o Sprijinirea accesului la studii, precum şi echivalarea studiilor pentru toţi
elevii repatriaţi
o Sprijinirea accesului la studii, precum şi echivalarea acestora pentru toţi
elevii repatriaţi.
o Formarea corpului de profesori voluntari în grupul Voluntari pentru
educaţie
o Asigurarea şcolarizării elevilor diagnosticaţi cu boli oncologice în
unităţile spitaliceşti
o Asigurarea continuării studiilor şi oferirea de locuri în învăţământul
postliceal pentru toţi copii cu deficienţe
o Monitorizarea inserţiei absolvenţilor din învăţământul special
o Asigurarea accesului la programul A două şansă pentru adulţii care au
abandonat şcoala
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o Promovarea profesiei de poliţist, prin derularea de campanii, în
colaborare cu alte structuri ale M.A.I., pentru atragerea şi recrutarea din
rândul tinerilor romi, candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din
structura ministerului
6.2 Reînfiinţarea/modernizarea atelierelor şcoală pentru învăţământul profesional
şi cel tehnologic
Stabilirea cu firmele de producţie şi servicii a unor parteneriate de tip dual
pentru elevii din învăţământul profesional
• Identificarea unor domenii/profile cerute pe piaţa muncii şi identificarea
agenţilor economici care vor oferi contracte pentru desfăşurarea practicii
elevilor, respectiv burse elevilor
•

6.3 Eficientizarea managementului educaţional
• Promovarea profesioniştilor în managementul educaţional
o Organizarea concursului de selecţie în Corpul Naţional de Experţi în
Managementul Educaţional
o Organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcţiei de director şi
director adjunct
• Întărirea rolului managementului şcolii
o Facilitarea accesului la resurse educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii
educaţiei
o Consilierea profesorilor debutanţi în funcţii de conducere prin activităţi de
mentorat/tutoriat, respectiv pregătirea de activităţi metodice de formare
• Respectarea principiului dialogului social şi transparentizarea activităţii
instituţiilor din sistemul de educare şi cercetare
o Organizarea de dezbateri publice cu reprezentanţi ai comunităţii locale sau
judeţene (Prefectură, Primării, Consilii Locale, Consiliul Judeţean Cluj),
cu reprezentanţii ONG-urilor şi asociaţiilor, pentru cunoaşterea
activităţilor desfăşurate la nivelul I.S.J. Cluj şi a sistemului educaţional
din judeţ.
o Colaborarea cu primăriile municipiilor şi oraşului Huedin pentru
identificarea unor spaţii pentru amenajarea unor locuinţe de serviciu
angajaţilor din sistemul de învăţământ
o Organizarea de conferinţe de presă
o Transmiterea regulată către mass-media a unor comunicate de presă, care
să reflecte activitatea I.S.J. Cluj şi starea învăţământului clujean.
o Implementarea a 2 programe de informare asupra necesităţii desfăşurării
examenelor naţionale în condiţii de transparenţă şi de corectitudine,
stabilirea unui program de măsuri anticorupţie atât la nivelul cadrelor
didactice, cât şi a părinţilor, respectiv a elevilor.

26

6.4 Consolidarea relaţiilor de parteneriat între învăţământul superior şi cel
preuniversitar
• Încheierea unui Protocol de colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai,
Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de
Artă şi Design şi USAMV Cluj privind pregătirea loturilor lărgite pentru
olimpiadele naţionale.
• Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire suplimentară a
elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele
prevăzute cu probe la examenul de bacalaureat, prin accesarea proiectului
ROSE
• Orientarea privind cariera şi continuarea studiilor universitare de către
absolvenţii de liceu facilitată de derularea schemei de granturi prin accesarea
proiectului ROSE
6.5 Cetăţeni activi pe piaţa muncii
• Fundamentarea planurilor de şcolarizare şi a finanţării pe domenii de studiu, în
funcţie de nevoile pieţei muncii
o Adaptarea ofertei învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe
piaţa muncii
o Extinderea implementării parteneriatelor de tip dual în învăţământul
profesional
o Restructurarea optimă a reţelei şcolare care cuprinde unităţile de
învăţământ tehnic
o Monitorizarea inserţiei avsolvenţilor şi a consilierii/orientării elevilor şi
părinţilor
• Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic
o Implicarea în proiectele de susţinere a educaţiei pentru copiii/eleviii care
sunt în risc de abandon şcolar, cu prioritate pentru elevii din
învăţământul profesional
o Stabilirea cu firmele de producţie şi servicii a unor parteneriate de tip
dual pentru elevii din învăţământul profesional
o Monitorizarea calităţii procesului educaţional în învăţământul
profesional de 3 ani, precum şi a desfăşurării practicii la agenţii
economici; monitorizarea viitoarei inserţii pe piaţa muncii în acelaţi
domeniu de pregătire (încheierea de precontracte cu agenţii economici)
o Stabilirea unui program de orientare şcolară şi profesională cu elevii
clasei a VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în învăţământul profesional
o Aplicarea strategiei judeţene de promovare a învăţământului profesional
o Monitorizarea adaptării, promovării şi participării la activităţile de
practică la agenţii economici a elevilor din învăţământul profesional
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•

•

•

•

o Prevenirea fenomenului de absenteism şcolar, a riscului de abandon
şcolar, reducerea numărului de absenţe, cu precădere pentru elevii din
clasele de învăţământ profesional, tehnic şi cei din mediul rural
o Identificarea unor domenii-profile cerute pe piaţa muncii şi identificarea
agenţilor economici care vor oferi contracte pentru desfăşurarea practicii
elevilor şi respectiv acordarea de burse elevilor
o Discuţii cu administraţiile locale, sindicatele, precum şi cu asociaţiile
profesionale ale oamenilor de afaceri privind organizarea optimă a reţelei
şcolare clujene
Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în învăţământul preuniversitar
şi universitar
o Asigurarea sustenabilităţii proiectelor pentru orientarea în carieră
implementate de A.J.O.F.M. Cluj, respectiv de către Cognitrom Cluj
o Discuţii cu operatorii economice şi asociaţiile patronale, A.J.O.F.M. Cluj
privind necesarul forţei de muncă
Includerea elementelor de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale pe
toate palierele sistemului de educaţie
o Valorificarea oportunităţilor de educaţie şi formare profesională pentru
elevi şi cadrele didactice participante la proiectele finanţate prin LLP şi
ERASMUS+ pentru dimensiune europeană şi calitate în educaţie
Dezvoltarea strategiilor de practică de specialitate/intership
o Adaptarea ofertei învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe
piaţa muncii
o Extinderea implementării parteneriatelor de tip dual în învăţământul
profesional
o Restructurarea optimă a reţelei şcolare care cuprinde unităţile de
învăţământ tehnic
o Monitorizarea inserţiei avsolvenţilor şi a consilierii/orientării elevilor şi
părinţilor
o Stabilirea cu firmele de producţie şi servicii a unor parteneriate de tip
dual pentru elevii din învăţământul profesional
Orientarea şi consilierea elevilor şi studenţilor cu accent pe conştientizarea
cerineţelor pieţei muncii
o Stabilirea unui program de orientare şcolară şi profesională cu elevii
clasei a VIII-a pentru pregătirea înscrierii lor în învăţământul profesional
o Orientarea privind cariera şi continuarea studiilor universitare de către
absolvenţii de liceu facilitată de derularea schemei de granturi prin
accesarea proiectului ROSE
o Promovarea profesiei de poliţist, prin derularea de campanii, în
colaborare cu alte structuri ale M.A.I., pentru atragerea şi recrutarea din
rândul tinerilor romi, candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din
structura ministerului
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6.6 Creşterea participării la educaţie de calitate
• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional
o Încheierea unor planuri de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, Gruparea
Mobilă de Jandarmi Someşul Cluj, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Avram Iancu al judeţului Cluj, Agenţia Naţională Antidrog,
Agenţia pentru Combaterea traficului de persoane
o Implicarea în proiectele de susţinere a educaţiei pentru copiii/eleviii care
sunt în risc de abandon şcolar, cu prioritate pentru elevii din
învăţământul profesional
o Monitorizarea prin inspecţii tematice a numărului de absenţe, a modului
de organizare a serviciului pe şcoală şi a posibilelor cazuri de părăsire a
şcolii, respectiv a abandonului şcolar.
o Monitorizarea aplicaării ROFUIP şi a Statutului elevului
o Continuarea introducerii catalogului on-line.
o Implicarea părinţilor în viaţa şcolii prin acţiuni ale psihologilor şcolari, a
reprezentanţiilor asociaţiilor de părinţi.
o Colaborarea cu fundaţii şi asociaţii specializate.
o Sprijinirea activităţilor de voluntariat propuse elevilor.
o Desfăşurarea de activităţi extraşcolare pentru a compensa efectele
negative ale „străzii”, ale internetului
• Creşterea calităţii actului educaţional, inclusiv prin realizarea evaluării periodice
a unităţilor de învăţământ
o Facilitarea accesului la resurse educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii
educaţiei
o Consilierea profesorilor debutanţi în funcţii de conducere prin activităţi
de mentorat/tutoriat, respectiv pregătirea de activităţi metodice de
formare
o Consilierea cadrelor didactice debutante prin activităţi de
mentorat/tutoriat
o Consilierea coordonatorilor de proiecte şi programe educative debutanţi
prin activităţi de mentorat/tutoriat
o Consilierea cadrelor didactice încadrate la clasele pregătitoare care nu au
participat la cursurile de formare prin activităţi de mentorat/tutoriat
o Organizarea concursului de selecţie în Corpul Naţional de Experţi în
Managementul Educaţional
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 calităţii formării continue, prin sprijinirea activităţilor
din cadrul consorţiilor educaţionale.
o Creşterea nivelului de pregătire profesională şi asigurarea calităţii
activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin
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monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al
unităţii de învăţământ preuniversitar.
o Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de definitivare în
învăţământ şi cel de ocupare a posturilor didactice vacante-rezervate
o Monitorizarea situaţiilor de nepromovare a examenleor de definitivare şi
de ocupare a posturilor didactice şi îmbunătăţirea rezultatelor prin
proiecte europene de susţinere a cadrelor didactice
o Analiza SWOT a rezultatelor obţinute la examenele naţionale în fiecare
an şcolar şi stabilirea măsurilor necesare
o Selecţia elevilor capabili de performanţă, pentru formarea Grupelor de
excelenţă la toate specialităţile
o Încheierea de parteneriate între şcolile din mediul urban cu cele din
mediul rural pentru desfăşurarea de activităţi comune pentru pregătirea
examenelor naţionale, precum şi de activităţi extraşcolare
o Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire suplimentară a
elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele
prevăzute cu probe la examenele naţionale
o Realizarea de inspecţii de specialitate la Limba Română şi Matematică
pentru clasele a VIII-a.
o Realizarea de inspecţii de specialitate la materiile evaluate în cadrul
examenului de Bacalaureat.
o Pregătirea pe specialităţi a elevilor din loturile lărgite pentru olimpiadele
naţionale
o Premierea olimpicilor şi a profesorilor îndrumători, în parteneriat cu
Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale
o Încadrarea în unităţile de învăţământ a cadrelor didactice calificate în
specialitatea predată cu accent în şcolile din mediul rural
o Premierea elevilor cu media 10 la examenele naţionale,
o Continuarea implicării comunităţii locale în scopul stabilizării forţei de
muncă în mediul rural (decontarea transportului, oferirea de facilităţi
cadrelor didactice, asigurarea cazării în comunitate a acestora)
• Eliminarea birocraţiei
o Sprijin în utilizarea instrumentelor on-line de înscriere pe diferite paliere
de activităţi din calendarul M.E.N.
o Organizarea de conferinţe de presă
o Transmiterea regulată către mass-media a unor comunicate de presă, care
să reflecte activitatea I.S.J. Cluj şi starea învăţământului clujean.
o Participarea la emisiuni, interviuri şi dezbateri organizate în mass-media
despre învăţământul clujean.
o Modernizarea infrastructurii prin creşterea gradului de informatizare
o Gestionarea eficientă a informaţiilor de interes public, promovarea
imaginii I.S.J. Cluj, îmbunătăţirea fluxului informaţional intra şi
interinstituţional
• Generalizarea programului Şcoală după Şcoală
o Monitorizarea pilotării Programului guvenramental Masă caldă pentru
elevi
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• Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli
o Organizarea în parteneriat cu Poliţia Judeţeană a activităţilor de
prevenire a violenţei, a absenteismului şcolar, traficului de persoane şi
consumului de substanţe psihotrope
o Implementarea Planului de măsuri privind asigurarea climatului de
siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ
preuniversitar
o Monitorizarea asigurării securităţii elevilor în perimetrul şcolilor şi în
împrejurimi.
o Implicarea administraţiilor publice locale în susţinerea achiziţionării de
sisteme de supraveghere externe sau interne
o Colaborarea cu fundaţii şi asociaţii specializate în activităţi educative, de
prevenire a consumului de substanţe psihotrope
o Sprijinirea activităţilor de voluntariat propuse elevilor şi cadrelor
didactice
o Monitorizarea valenţelor formative ale educaţiei extracurriculare în
săptămâna Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!
o Diversificarea activităţilor extraşcolare şi extracuriculare formarea de
abilităţi, dezvoltare personală, încurajarea unui stil de viaţă sănătos şi
limitarea efectelor unor comportamente cu risc
• Creşterea ratei de promovabilitate a examenului de Bacalaureat şi a celei de
tranziţie către învăţământul terţiar
o Includerea în Planul judeţean de inspecţie a inspecţiilor de specialitate la
disciplinele de examene naţionale şi centrarea acestui tip de inspecţie pe
unităţile de învăţământ cu rezultate slabe în anul şcolar trecut.
o Realizarea de inspecţii de specialitate la Limba Română şi Matematică
pentru clasele a VIII-a.
o Realizarea de inspecţii de specialitate la materiile evaluate în cadrul
examenului de Bacalaureat.
o Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire suplimentară a
elevilor, pe tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la disciplinele
prevăzute cu probe la examenul de bacalaureat, prin accesarea
proiectului ROSE
o Organizarea de ibnspecţii stadiale şi tematice pentru îmbunătăţirea
rezultatelor la examenele naţionale şi a evaluărilor interne comparative
cu cele externe şi pentru un management instituţional de calitate
o Pregătirea / formarea Corpului de evaluatori pentru simulări şi examene
naţionale
• Creşterea gradului de calificare în vederea scăderii şomajului în rândul tinerilor
o Asigurarea accesului la programul A doua şansă pentru adulţii care au
abandonat şcoala
o Organizarea de programe de formare profesionala de către C.R.F.P.A.
Cluj in colaborare cu AJOFM Cluj
o Autorizarea/ reautorizarea si organizarea de programe de formare
profesionala in calificari si specializari corespunzatoare:
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▪ Sudor/ Montator subansamble/ cablaje auto/ Confectioner articole din
piele / Dulgher / Electrician în constructii/ diverse calificari in
constructii, etc.
▪ resurse umane/ P.S.I./ Sanatate si Securitate in Munca/ Formator
▪ Bucatar/Ospatar/ Cofetar/ Patiser/ Pizzar/ Camerista
▪ Specialist in managementul deseurilor
▪ Lucrator in cultura plantelor/ Lucrator in cresterea animalelor
▪ Infirmiera
▪ Baby sitter
▪ Ingrijitor batrani la domiciliu
o Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin realizarea unor măsuri în strânsă
legătură cu formarea şi educaţia
▪ Autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor
▪ Monitorizarea activităţii furnizorilor de formare profesională
autorizaţi
▪ Autorizarea agenţilor de muncă temporară
6.7 Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv la nivel preuniversitar
• Monitorizarea integrării în colectivul şcolar al elevilor proveniţi din grupuri
dezavantajate (elevi rromi, orfani, cu părinţi plecaţi în străinătate)
• Elaborarea unor proiecte europene de susţinere a educaţiei: Şcoala pentru toţi
şi Profesori motivaţi
• Sprijinirea accesului la studii, precum şi echivalarea studiilor pentru toţi elevii
repatriaţi
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7. SĂNĂTATE
Obiectiv general este acela de a asigura un sistem de sănătate de
bună calitate, îndreptat către cetăţean, pacientul beneficiînd de un
tratament corect, cu efecte în planul vindecării şi îmbunătăţirii calităţii
vieţii.
Instituţii responsabile:
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
• Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
• Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj

7.1 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru sănătate
• Asigurarea calităţii serviciilor medicale de sănătate – controale tematice:
aboratoare analize medicale, cabinete medici de familie, cabinete medicină de
specialitate, cabinete medicină dentară, unităţi sanitare cu paturi, unităţi de
transfuzii din spitale, centre de transfuzie sanguină, activităţi de îngrijire la
domiciliu, centre medico- sociale și rezidențiale destinate persoanelor
vârstnice, laboratoarelor de analize
• Monitorizarea, centralizarea şi raportarea infecţiilor nosocomiale în programul
naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea
antibioticorezistenţei - creşterea calităţii serviciilor medicale în unităţile
sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecţie nosocomială
• Intocmirea
cererilor
de
finantare
fundamentata
pentru
programele/subprogramele nationale de sanatate si actiunilor prioritare
• Coordonarea implementarii programelor de sanatate publica in domeniul
bolilor netransmisibile
• Colectarea indicatorilor programelor de sanatate de la unitatile sanitare
• Încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de
asistenţă şi monitorizarea derulării acestora
• Asigurarea continuităţii în asistenţa cu medicamente a asiguraţilor –
încheierea de contracte cu toate farmaciile (mediul urban şi rural) care
solicită acest lucru
• Informarea asiguraţilor şi a furnizorilor de servicii medicale asupra drepturilor
şi obligaţiilor care le revin în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
potrivit prevederilor legale în vigoare
• Asigurarea accesului la tratament in strainatate pentru bolnavii cu afectiuni
care nu pot fi tratate in tara - Instrumentarea corecta a dosarelor pacientilor cu
afectiuni care nu pot fi tratati in tara si transmiterea lor, spre aprobare
Ministerului Sănătăţii
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• Monitorizarea funcţionării sistemului informatic unic integrat al sistemului de
asigurări sociale de sănătate, pe toate modulele acestuia şi remedierea
eventualelor disfuncţionalităţi de structurile abilitate
7.2 Asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei.
• Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc alimentari şi de nutriţie
o Supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei – 50 pers.
o Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare
▪ Catagrafierea unităţilor de depozitare şi desfacere de suplimente
alimentare
▪ Catalogarea suplimentelor alimentare în funcţie de categoria de
consumatori (copii, sportivi, gravide, etc) în scopul monitorizării
calităţii suplimentelor alimentare şi a specificului ingredientelor
nutriţionale (identificarea aditivilor alimentari) comercializate în
România, pentru
asigurarea unor produse sigure pentru
consumatori.
▪ Prelevarea suplimentelor solicitate in metodologie, in vederea
analizei din punct de vedere toxicologic (Pb, Cd)
o Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte
substanţe - efectuarea catalogării alimentelor cu adaos de vitamine,
minerale sau alte substanţe (vor fi vizate sucurile de fructe şi /sau
legume, diferite produse de panificaţie, produse lactate, băuturi
energizante, bomboane, batoane energizante).
o Evaluarea valorii nutritive a alimentelor - Evaluarea conținutului de
zaharuri în unele produse alimentare de larg consum
o Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie
nutriţională specială
▪ Se vor urmări cerinţele privind ambalarea și etichetarea stabilite
prin reglementările pentru etichetarea produselor alimentare și
menţiunile speciale.
▪ Prelevarea probelor alimente pentru determinari de nitraţi, metale
grele : Pb, Cd, Al, Sn, Hg; contaminarea microbiologică, analiza
de micotoxine, determinarea de benzo(a)piren şi a reziduurilor de
pesticide (organoclorurate, organofosforice)
o Acţiuni tematice de control pentru verificarea: suplimentelor alimentare
și alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe,
cu prelevare probe, în sălile de fitness și alte unități asemănătoare cu
scop recreativ, aditivilor alimentari destinati consumului uman,
articolelor tratate, în unităţi de producţie şi desfacere alimente specifice,
în special pe perioada unor sărbători/evenimente (Festivalul Electric
Castle Bonțida, Festivalul Internațional Untold Cluj-Napoca, Hramul
Adormirea Maicii Domnului - Mănăstirea Nicula, Sărbători de Iarnă şi
Pascale), respectării legislației în vigoare în domeniul materialelor în
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contact cu alimentul (producători și importatori), alimentelor cu
destinaţie nutriţională specială și al mențiunilor nutriționale și de
sănătate, alimentelor tratate cu radiații ionizante, combaterea evaziunii
fiscale la pâine)
• Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din
mediul de viaţă al populaţiei
o Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în
zonele de aprovizionare mari şi mici
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 Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambient în
mediul urban şi a aerului interior în instituţii publice
o Analiza impactului schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei
o Monitorizarea intoxicaţiilor 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
o Acţiune tematică de control în unităţi de salubritate stradală, colectare,
evacuare şi transport deşeuri menajere.
o Acțiune tematică de control privind verificarea saloanelor de bronzare
artificială.
o Acţiune tematică de control privind respectarea legislației în vigoare în
domeniul serviciilor funerare, înhumarea, incinerarea, transportul,
deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile
umane
o Acţiune planificată de control pentru verificarea mijloacelor de transport
în comun.
• Protejarea sănătăţii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din
mediul de muncă
o Protejarea sănătăţii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de
risc ocupaţionali: chimici, fizico-chimici si biologici - Supravegherea
respectării cerinţelor de sănătate si securitate in muncă in condiţiile unei
activităţi cu efort fizic mare, transport si manipulare de greutăţi (10
unităţi)
o Evaluarea expunerilor profesionale la solventi cu efect neuropatic (nhexan) - 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
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o Cuantificarea nivelului de stres ocupaţional și influența acestuia asupra
comportamentului socio-profesional (10 unități din domeniul de
producție articole incălțăminte)
o Protejarea sănătaţii si prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii
ionizante
o Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical
prin boală profesională
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
ocupaţional - acţiune tematică de control în spălătorii de haine şi lenjerie
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante
o Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei
potabile conform recomandării 2000/473/ EURATOM
o Monitorizarea radioactivităţii apei potabile
o Monitorizarea radioprotectiei pacientului în expunerea medicală la
radiaţii 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
Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi
prevenite prin vaccinare - controlul, eradicarea, eliminarea sau reducerea
bolilor transmisibile, prevenibile prin vaccinare (achiziţionarea, transportul,
depozitarea şi distribuţia vaccinurilor, realizarea imunizărilor, identificarea
comunitatiilor cu acces dificil la serviciile de sanatate si organizarea de
campanii suplimentare de vaccinare pentru acestea, supravegherea reactiilor
adverse post vaccinale indezirabile, etc.
Protejarea sănătăţii şi prevenirea înbolnăvirilor asociate factorilor de risc
(fumat)
Reducerea riscurilor pentru sănătate în colectivităţi de copii şi tineri şi
asigurarea unei alimentaţii sănătoase – controale tematice: programul
guvernamental „ Laptele și cornul’’, taberele şcolare, unităţile de învăţământ
preuniversitar și cabinetele de medicină școlară, unităţile de învăţământ
universitar și în unităţile de catering care asigură masa în unităţile de
învăţământ preuniversitar, în unitățile de învățământ, inclusiv creșe și școli
speciale privind asigurarea microclimatului corespunzător și verificarea
privind distribuirea produselor din programul
respectării legislației
guvernamental „Laptele și cornul’
Reducerea riscurilor asociate utilizării biocidelor în scopul protejării sănătăţii
populaţiei
Prevenirea îmbolnăvirilor cauzate prin consumul alimentelor contaminate,
verificarea conformităţii produselor (acţiuni tematice de necesitate)
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• Asigurarea calităţii serviciilor prestate în domeniul turismului - acţiuni
tematice de control în unităţile de turism, pentru verificarea conformităţii
apelor de îmbăiere la bazine și piscine acoperite şi a apelor de îmbăiere.
• Asigurarea conformităţii produselor cosmetice şi respectarea normelor de
igienă cu rol preventiv în apariţia unor boli dermatologice - verificarea
unităților de înfrumusețare și a produselor cosmetice profesionale şi a
pachetelor promoționale cu produse cosmetice
• Evaluarea condiţiilor igienico-sanitare din colectivităţi în cadrul activităţii de
autorizare sanitară
• Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor
o Supravegherea şi monitorizarea dezvoltarii fizice şi a sănătăţii copiilor
prin examene medicale de bilanţ.
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 vacanţele de iarnă, primavară şi vară.
o Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitatile scolare
o Utilizarea modelului ecologic pentru intervenţiile de prevenire a
violenţei la elevi - aplicarea a doua chestionare de autoevaluare psihocomportamentala si de evaluarea comportamentului agresiv la unitati
de invatamint si are ca scop reducerea actelor de violenta si promovarea
comportamentelor pro-sociale in scoli
• Supravegherea şi controlul infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru
scăderea incidenţei bolilor cu transmitere sexuală
o Testarea serologică gratuită a gravidelor în vederea depistării infecţiei
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
obţinute în cadrul activităţilor de testare.
o Efectuarea investigaţiei 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 infecţiei luetice pentru
persoanele care nu sunt asigurate.
o Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru
administrarea tratamentului specific antiluetic corect la contacţii de
sifilis identificaţi;
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o Asigurarea medicamentelor şi materialelor necesare pentru
administrarea tratamentului specific antiluetic corect persoanelor
bolnave de sifilis care nu sunt asigurate.
Supravegherea infecţiei HIV/SIDA şi tuberculozei
Cunoaşterea frecvenţei îmbolnăvirilor în populaţie, a tendinţelor de evoluţie
ale acestora, şi identificarea factorilor de risc - supravegherea bolilor
transmisibile, 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 situaţii epidemiologice deosebite, instituirea şi aplicarea măsurilor
de prevenire şi control a focarului de boală transmisibilă, asigurarea activităţii
epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale,
desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor
transmisibile în comunităţi 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
populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu accesibile,
asigurarea funcţionării optime a sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid;,
etc.
Imbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă
sănătos şi combaterea principalilor factori de risc
o Campanii de informare-educare-comunicare conform calendarului
stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale – europene ale sănătăţii.
o Campanii de informare-educare-comunicare cu teme stabilite pe baza
unor priorităţi de sănătate naţională
o Monitorizarea planului judeţean de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă
şi activitate fizică la copii şi adolescenţi
o Colaborarea cu institutii si organizatii guvernamentale si non
guvernamentale care desfasoara activitati de promovarea sanatatii
Asigurarea sanitară veterinară a sănătăţii efectivelor de animale din judeţ, a
sănătăţii populaţiei şi a mediului prin derularea programelor de supravaghere
şi control a bolilor majore la animale pentru a dobândi statutul de judeţ liber
pentru cât mai multe boli ale animalelor şi pentru a extinde leberul schimb pe
piaţa europeană şi exportul cu animale şi produse de origine animală şi
nonanimală în ţări terţe.
Asigurarea sănătăţii publice veterinare şi a consumatorilor prin controlul
bolilor transmisibile de la animale la om (zonoze)
Incheierea/reinnoirea unui protocol interinstitutional cu serviciile publice
deconcentrate si alte institutii reprezentative ale statului, cu atributii similare in
aplicarea legislatiei privind drepturile consumatorilor
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• Sprijinirea asociatiilor ale consumatorilor si/sau incurajarea ONG-urilor
existente in vederea completarii obiectului de activitate cu cel de aparare a
drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor
• Cresterea eficientei institutiei prin intensificarea supravegherii proactive si
reactive al pietei produselor si serviciilor
• Colaborare cu mass-media pentru informarea consumatorilor asupra produselor
care pot sa prezinte risc pentru viata, sanatatea si interesele economice ale
acestora
• Dezvoltarea actiunilor educative, in particular a acelor indreptate spre
consumatorii tineri, astfel
o Organizarea de intalniri a specialistilor CJPC cu elevii din scolile
clujene la orele de educatie pentru sanatate si la orele de dirigentie sau
distribuirea unor materiale informative in scopul educarii lor in
calitate de consumatori;
o Concursuri tematice interscolare( organizarea Concursului National
“Alege!Este dreptul tau!”
• Intalniri cu reprezentantii marilor lanturi de magazine, expuneri legislative,
modificari legislative, legislatie in domeniu pentru asigurarea unui grad inalt de
protectie a consumatorilor atunci cand achizitioneaza produse
7.3 Management profesionist al programelor naţionale de sănătate
• Efectuarea de demersuri în vederea suplimentării contractelor încheiate cu
furnizorii de servicii medicale ce acordă asistenţă în cadrul Programelor
naţionale de sănătate
• Coordonarea implementarii programelor de sanatate publica in domeniul
bolilor netransmisibile
• verificarea si controlul modului de desfasurare a programelor nationale de
sanatate si a actiunilor prioritare, derulate in unitatile sanitare din judet
• analiza gradului de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea
programelor nationale de sanatate publica si estimare a fondurilor care vor fi
solicitate pentru anul următor

• completarea machetelor distinct, pentru fiecare sursă de finanţare (buget
de stat şi venituri proprii) şi pe fiecare titlu de cheltuieli (bunuri şi
servicii AAPL, bunuri şi servicii DSP, transferuri).
• Intocmirea
cererilor
de
finantare
fundamentata
pentru
programele/subprogramele nationale de sanatate si actiunilor prioritare
o Verificarea, centralizarea, intocmirea si transmiterea la Ministerul
Sanatatii, Agentia Nationala de Transplant si Institutul de Ocrotire a
Mamei si Copilului a cererilor de finantare pe programe nationale de
sanatate si actiuni prioritare
o verificarea si transmiterea la Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala de
Transplant si Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului a stocurilor si
balantei stocurilor pentru programele nationale de sanatate.
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o Verificarea si transmiterea la Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala de
Transplant si Institutul de Ocrotire a Mamei si Copilului a deconturilor
sumelor cheltuite pe programele nationale de sanatate
• Colectarea indicatorilor programelor de sanatate de la unitatile sanitare, in
conformitate cu actele normative in vigoare si reglementarile europene in

8. AGRICULTURA
Agricultura și dezvoltarea satului romanesc sunt priorităţi absolute
atât la nivel naţional cât şi la nivel judeţean, obiectivul principal fiind
reprezentant de fructificarea potenţialul agricol real, concomitent cu
revitalizarea zonelor rurale şi dezvoltarea sistemului de îmbunătăţiri
funciare.
Se urmăreşte ca sectorul agricol să devină un motor de creștere
economică și o sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul
rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor.
În acest context, se impune accelerarea modernizarii agriculturii
pentru a-i permite să asigure hrana sănătoasă necesară intregii populaţii,
recâştigarea pieţei interne, un nivel de trai decent fermierilor, reducerea
importurilor si cresterea exporturilor de produse agroalimentare.
Instituţii responsabile:
• Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj
• Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
• Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj
• Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Cluj
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
• Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
• Agenţia Naţionalǎ de Îmbunătăţiri Funciare - ANIF – Filiala Teritorială TisaSomeş
• Oficiul Teritorial pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj
• Garda Forestieră Cluj
8.1 Restructurarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole si a competitivitatii
tuturor tipurilor de agricultura si promovarea tehnologiilor inovative
• Restructurarea, consolidarea si modernizarea fermelor mici, in ferme orientate
catre piata
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• 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.
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a
calităţii produselor obţinute
• Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea
acestora în exploataţii comerciale;
• Imbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi de facilitare a
restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii
participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole
• Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate
agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajaţi să devină
competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate
• Crearea posibilităţii tinerilor fermieri rezidenţi, cu un minim de cunoştinte de
bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploataţiei agricole
• Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul
rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale.
• Implementarea tehnică şi financiară a programelor de sprijinire a înfiinţării de
noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la
nivel local, potrivit procedurilor de implementare şi urmărirea modului de
implementare a acestora la nivel local .
o Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului - stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din
România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi
desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor
ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane,
protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate
manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate
de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele
naţionale şi internaţionale (stadiu de propunere)
o Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă – sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi
societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind
adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al
Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi
menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi
securităţii alimentare (stadiu de propunere)
o Programul START-up NATION-ROMÂNIA – crearea unui cadru favorabil
pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică şi a
stimulării mediului de afaceri rpinînfiinţarea de noi întreprinderi mici şi
mijlocii (stadiu de propunere)

41

• Dezvoltarea si imbunatatirea sectorului vitivinicol in sistemul organizarii
comune a pietii vitivinicole
• Creşterea competitivităţii exploataţiilor pomicole prin dotarea cu utilaje şi
echipamente, înfiinţarea de plantaţii pomicole, reconversia plantaţiilor
existente şi creşterea suprafeţelor ocupate de pepinierele pomicole.
• Sustinerea construirii de spatii de depozitare (silozuri pentru produse agricole)
• Creşterea puterii economice la nivel local, în condiţiile păstrării echilibrului
ecologic si protectiei mediului natural
• Stabilirea potenţialului 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 folosinţă
agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole
• Organizarea şi coordonarea măsurătorilor pentru punerea în posesie a titularilor
prevăzuţi de legile fondului funciar, rezolvarea problemelor legate de dreptul
de proprietate asupra terenurilor
• Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice pentru realizarea şi
reactualizarea Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren în 7
unităţi administrative din judeţ
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 Valea Ierii, 5629 ha,
• Studii pedologice de specialitate pentru înfinţarea de plantaţii de livezi, vii,
plantaţii silvice şi alte amenajări agrosilvice
• Studii pedologice de specialitate pentru amenajamentele pastorale
• Analize de sol, în număr de 19500 necesare studiilor efectuate
• Eliberare avize pentru scoaterea din circuitul agricol al terenurilor, avize de
specialitate şi acorduri tehnice
• Autorizarea, supravegherea şi monitorizarea activităţii operatorilor economici
înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi
materialul săditor
• Verificarea respectării de către producătorii agricoli şi procesatorii din
domeniul zootehnic a tehnologiilor de creştere şi exploatare a animalelor,
valorificarea producţiei de origine animală, întocmirea şi întreţinerea bazei de
date, identificarea şi înregistrarea animalelor, utilizarea pajiştilor, valorificarea
laptelui de vacă, verificarea parametriilor calitativi
• Verificarea respectării normelor în vigoare privind protecţia animalelor
• Asigurarea sănătăţii publice veterinare şi a consumatorilor prin controlul
bolilor transmisibile de la animale la om (zoonoze)
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• Urmărirea eficientă a comerţului sau schimburilor de animale şi produse
alimentare, respectiv produse ca re pot influenţa starea de sănătate a animalelor
provenite din comerţ intracomunitar sau impor din ţări terţe.
• Respectarea de catre operatorii economici a prevederilor legislatiei actuale in
domeniul fertilizantilor
o Verificarea modului de cunoastere a legislatiei nationale si comunitare de
catre producatori, importatori, depozitari, distribuitori si comercianti de
ingrasaminte
o Verificarea prin sondaj a respectarii conformitatii ingrasamintelor chimice
care se produc, depoziteaza si comercializeaza in Romania
o Verificarea conformitatii ingrasamintelor provenite din tari terte si a
documentelor care au stat la baza introducerii lor in piata
o Urmarirea trasabilitatii pe intreaga perioada de punere pe piata a
ingrasamintelor, precum si pentru o perioada suplimentara de doi ani de la
incheierea perioadei de furnizare, in ceea ce priveste originea
ingrasamintelor
o Prelevarea probelor de ingrasaminte si trimiterea acestora catre
laboratoarele autorizate, in vederea efectuarii a analize chimice, in
vederea stabilirii conformitatii
• Consilierea si sprijinirea fermierilor in activitate si accesare fonduri
nerambursabile
o Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi si
întreprinderile mici pentru pregătirea planului de afaceri și gestionarea
implementării acestuia în vederea dezvoltării exploatației agricole pentru
a se orienta spre piață și pentru a-și îmbunătăți managementul în contextul
respectării standardelor comunitare
o Cursuri de formare profesională pentru a contribui la actualizarea
competențelor profesionale în sectorul agricol și agroalimentar romanesc
și la dobândirea de abilități orientate către practicarea unui management
tehnologic și economic eficient la nivelul exploataţiilor, adoptarea de
practici prietenoase cu mediul
o Acţiuni de formare profesională pentru a asigura dezvoltarea abilităţilor şi
competenţelor necesare în vederea îmbunătăţirii performanţei şi a
viabilităţii fermelor pentru o mai bună integrare pe piaţă precum şi pentru
îmbunătăţirea cunoștințelor de management.
o Acţiuni de promovare a Măsurilor din PNDR 2014 – 2020,
identipotenţialilor beneficiari, consilierea şi acordarea de asistenţă tehnică
în elaborarea documentaţiei necesare accesării de fonduri europene
o Acţiuni de popularizare si realizare a fluxului informational necesar
producătorilor agricoli, transferul tehnologic şi diseminarea rezultatelor
cercetarilor
o Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative
de specialitate (reviste, ziare, cărţi, broşuri, pliante, postere, proiecte
tehnico-economice tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte
materiale informative de specialitate)
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o Eliberare avize consultative în vederea obţinerii atestatului de producător
o Acţiuni de identificare, consiliere, asistenţă tehnică individuală şi
îndrumare a producătorilor agricoli pentru desfăşurarea unor activităţi în
mediul rural (inclusiv completarea Fişei fermierului
o Asistenţă tehnică de specialitate în domeniul culturilor energe- tice(pt.
producerea de biocar- buranti-biodiesel, bioetanol, biogaz sau alte surse
de energie regenerabilă pentru producerea de energie termică şi
electrică).
o Acţiuni de asistenţă tehnică de specialitate privind respectarea normelor
de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru
agricultori:bunele condiţii agricole şi de mediu ; obligaţia menţinerii
suprafetelor de păşuni permanente la nivel naţional;cerinţe minime
relevante privind utilizarea îngrăşămintelor şi apesticidelor în cadrul
plăţilor de agromediu; cerinţe legale în materie de gestionare – SMR.
o Participarea la şedinţele consiliilor locale şi la alte acţiuni organizate de:
primării, GAL-uri şi alte instituţii publice şi/sau organizaţii private pe
tematici în legătură cu domeniul agricol/silvic/ industrie
alimentară/dezvoltare rurală.
o Realizarea/actualizare bază de date privind: exploataţiile agricole de pe
raza judeţului pe domenii de activitate;forme associative furnizori de
input-uri: echipamente,utilaje, seminte, material săditor, etc.cultivatori
de plante energetice;producători de peleţi, brichete, bioetanol, biodiesel,
biogaz;spaţii de depozitare şi fermentare a gunoiului de grajd;furnizori
de echipamente pentru producerea de energie regenerabilă
o Program de întâlniri cu fermieri din judetele Cluj si Bistrita-Nasaud si cu
preşedinţii formelor asociative ale fermierilor.
Participarea la târgul Agraria 6-9 aprilie 2017 Cluj-Napoca, cu postere şi
pliante care să prezinte activitatea OSPA Cluj, în vederea atragerii de noi
beneficiari.
Implicarea in organizarea unor simpozioane nationale si internationale.
Acţiuni de colaborare pentru atragere de fonduri prin participare la proiecte cu
parteneri din învăţământ şi cercetare.
Organizator de practica, activitati instructiv – educative si formative, potrivit
legislatiei in vigoare pentru USAMV Cluj si UBB.
Acţiuni pentru dezvoltare competenţelor profesionale prin participare la
manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri şi altele.

8.2.

Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si
comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii
riscurilor in agricultura
• 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

44

• Stimularea organizarii si dezvoltarii unor forme asociative pentru servicii si
unitati necesare producatorilor agricoli
• Stimularea organizarii, consolidarii si infiintarii de asociatii profesionale ale
crescatorilor de animale, pe specii si unitati administrative teritoriale precum si
promovarea modalitatilor eficiente de valorificare superioara a productiei
animaliere
• Dezvoltarea pomiculturii si a legumiculturii
• Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători în sectorul pomicol;
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor pomicole şi a
integrării pe piaţă a producătorilor primari;
• Infiinţarea, modernizarea şi/ sau extinderea unităţilor de procesare in domeniul
legume- fructe si adaptarea la standardele Uniunii Europene
• Dezvoltarea si imbunatatirea sectorului vitivinicol in sistemul organizarii
comune a pietii vitivinicole
• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese
• Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi
sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru
protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor şi siguranţa la locul de
muncă
• Adaptarea producţiei şi a produselor producătorilor care sunt membri ai
grupurilor de producatori la cerinţele pieţei inclusiv pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor şi aprovizionarea cumpărătorilor en gros;
• Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producţiei, acordând
o atenţie deosebită recoltării şi disponibilităţii;
• Realizarea unor activităţi care pot fi desfăşurate de către grupurile de
producători, cum ar fi dezvoltarea competenţelor în materie de exploatare şi de
comercializare, precum şi organizarea şi facilitarea proceselor de inovare
• Eficientizarea structurilor de piata si agroalimentare
o Organizarea pietelor agricole si alimentare in baza reglementarilor
europene
o Consolidarea pietei funciare si transformarea terenului intr-un bun
valoric
o Creşterea gradului de acoperire a consumului de alimente din producţia
internă şi redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, ca
răspuns la cererea crescândă de alimente la nivel mondial
• Verificarea respectarii conformitatii legumelor si fructelor proaspete care se
supun standardelor de comercializare pe intreaga filiera (pentru export sau
provenind din import, mod de sortare, ambalare, etichetare si depozitare,
respectarea legislatiei specifice in pietele agroalimentare)
• Actualizarea bazei de date a operatorilor din sectorul de fructe si legume
• Verificarea suprafetelor declarate, destinate cultivarii tutunului la toti
cultivatorii de tutun, conform cererilor unice de plata pe suprafata, depuse la
CJ APIA
• Verificarea densitatii de plantare a tutunului si a modului de respectare a
lucrarilor agrotehnice specifice tehnologiei de cultura a tutunului
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• Verificarea situatiei centralizatoare a livrarilor de tutun, pe baza contractelor
incheiate cu producatorii agricoli
• Controlul tehnic vitivinicol
o Controlul scriptic si faptic al modului de intocmire, depunerea si
corectitudinea datelor din declaratiile de recolta si de productie
o Verificarea modului de respectare de catre producatorii de vin a
achizitionarii in baza filei din carnetul de viticultor a strugurilor pentru
vin
o Respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale nr. 80/2010 in receptia, sistemul de evidenta, controlul
conformitatii, prezentarea si etichetarea in vederea comercializarii cu
amanuntul a produselor vitivinicole vrac, provenite din import sau
comertul intracomunitar
o Verificarea respectarii termenului de depunere a declaratiilor de stocuri
de catre agentii economici, precum si corectitudinea datelor inscrise,
conform prevederilor Legii 164/2015
o Autorizarea spatiilor de comercializare a vinului de masa in vrac si
verificarea mentinerii conditiilor de autorizare a acestora
o Controlul privind calitatea, provenienta, autenticitatea si naturaletea
vinurilor, vinurilor varietale, vinurilor cu ig si a celor cu DOC la
producatorii de vinuri, Verificarea cantitatilor de vinuri atestate ca
vinuriDOC si IG, existenta documentelor privind cantitatile certificate
pentru comercializare, aflate in stoc si livrate, in corelatie cu suprafetele
autorizate in cultura si cantitatile de struguri realizate pe aceste
suprafete,prelevare minim 5 probe/luna din produse vinicole controlate
la care exista suspiciuni de neconformitate
o Verificarea modului de respectare a practicilor si tratamentelor
autorizate aplicate vinurilor in etapele de producere, pastrare,
conditionare si imbuteliere, in conformitate cu prevederile legale
o Controlul privind completarea la zi si veridicitatea datelor inscrise in
registrele de evidenta, verificarea si vizarea rapoartelor de fabricatie a
vinurilor aromatizate, bauturilor aromatizate pe baza de vin si a
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole
o Respectarea prevederilor legale privind etichetarea si ambalarea
vinurilor si a altor produse vitivinicole
• Respectarea standardelor europene privind valoarea biologică şi culturală a
seminţelor, materialului de înmulţire şi plantare fructifer şi a materialului de
înmulţire al plantelor ornamentale
o Întocmirea programului de multiplicare, efectuarea inspecţiilor în camp
a culturilor semincere
o Controlul calităţii seminţelor şi a materialului săditor prin teste de
laborator şi eliberarea documentelor de calitate
• Supreavegherea şi monitorizarea activităţii operatorilor economici înregistraţi
pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului
săditor
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• Combaterea montei clandestine prin folosirea reproducătorilor neautorizaţi
• 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, protecţia animalelor şi mediului,
identificarea şi înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor,
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
• Supraveghere sanitară veterinară a reproducţiei şi tulburărilor genetice la
animale
• Asigurarea sanitară veterinară a sănătăţii efectivelor de animale din judeţ, a
sănătăţii populaţiei şi a mediului prin derularea programelor de supravaghere
şi control a bolilor majore la animale
• Verificarea respectarii legislatiei nationale si comunitare in domeniul industriei
alimentare
o Verificarea folosirii sarii iodate la fabricarea painii si produselor de
panificatie
o Verificarea structurilor de vanzare cu amanuntul ,a respectarii afisajului
obligatoriu la comercializarea painii si produselor ede panificatie
o Verificarearespectarii regimului de marcare, clasificare, ambalare si
comercializare a oualor la producatori
o Verif. legalitatii utilizarii atestatului si logo-ului de produs traditional si
produselor ali-mentare consacrate romanesti
• Implementarea si respectarea legislatiei nationale si comunitare , privind
cultivarea plantelor modificate genetic
• Verificarea si controlul activitatii pe filiera cerealelor si respectarea legislatiei
in domeniu (receptia, achizitionarea, depozitarea, comercializarea si transportul
produselor cerealiere)
• Actualizarea bazei de date a op. economici care detin autorizatii de depozit si
licente de deposit pentru cereale
8.3Dezvoltarea sistemului de irigaţii, finalizarea infrastructurii primare de irigat şi
reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare
• Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cu terţi în amenajările aflate în
patrimoniul ANIF - Filiala Cluj
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• Verificarea stării tehnice a lucrărilor din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri
funciare
• Participarea conducătorului Oficiului de Studii Pedologice şi Aghrochimice
Cluj la recepţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
8.4 Încurajarea agriculturii de nişă – agricultura ecologică
• Limitarea amprentei de carbon a agriculturii, promovarea agriculturii ecologice
şi a celei rezistente la schimbările climatice, managementul adecvat al apei și
încurajarea producției de energie regenerabilă
• Organizarea de centre de informare a producatorilor agricoli, privind
facilitatile acordate in sistemul de agricultura ecologica
• Incurajarea activitatilor agricole si nonagricole in scopul mentinerii traditiilor
si promovarea produselor traditionale
• Asistenţă tehnică de specialitate în domeniul culturilor energe- tice(pt.
producerea de biocar- buranti-biodiesel, bioetanol, biogaz sau alte surse de
energie regenerabilă pentru producerea de energie termică şi electrică).
• Cursuri de formare profesională pentru a contribui la actualizarea
competențelor profesionale în sectorul agricol și agroalimentar romanesc și la
dobândirea de abilități orientate către practicarea unui management tehnologic
și economic eficient la nivelul exploataţiilor, adoptarea de practici prietenoase
cu mediul.
• Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de
energie și a emisiilor GES
• Conservarea
biodiversității,
prin
consolidarea
reţelei
de
arii
protejate,elaborarea/ implementarea planurilor /măsurilor de management ale
ariilor naturale protejate ,precum și prin păstrarea și/sau îmbunătățirea
funcționalității și conectivității aferente rețelei de arii naturale protejate,
inclusiv ale rețelei Natura 2000 (prin menținerea și crearea infrastructurilor
ecologice, inclusiv coridoare ecologice ‐ coridoare de migrare/deplasare pentru specii)
• Implementarea managementului durabil al deșeurilor
• Verificarea operatorilor economici care exploateaza suprafete mari si care
obtin productii peste media obtinuta in agricultura conventionala
• Implementarea si respectarea legislatiei nationale si comunitare , privind
cultivarea plantelor modificate genetic
o Campanie de informare si mediatizare a legislatiei in domeniul
organismelor modificate genetic a tuturor potentialilor cultivatori de
plante modificate genetic
o Verificarea modului de cunoastere a legislatiei la toti agentii economici,
cultivatori de plante modificate genetic
o Inventarierea suprafetelor cultivate cu plante modificate genetic, astfel
incat sa existe corelatie intre suprafata cultivata si cantitatea de samanta
foilosita
o Verificarea modului in care se respecta normele de asigurare a
coexistentei culturilor modificate genetic cu cele conventionale sau
ecologice
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o verificarea modului de depozitare a productiei de porumb MON 80 in
vederea evitarii amestecului fizic a produselor modificate genetic cu cele
conventionale si evidenta productiei pe locatii
o Asigurarea si urmarirea trasabilitatii productiei pentru toti cultivatorii de
plante modificate genetic si monitorizarea lunara a stocurilor de porumb
modificate genetic din recolta 2017
o Colaborarea si schimbul de informatii cu celelalte institutii
guvernamentale care au atributii in respectarea legislatiei referitoare la
OMG, respectiv Garda de Mediu, ANSVSA si ANPC
o In cazul in care sunt depistate suprafete cultivate cu soia modificata
genetic se procedeaza la transmiterea datelor de identificare ale
cultivatorilor la comisia Judeteana a Garzii de Mediu
o Verificarea modului de depozitare a productiei de soia, in cazul in care
cultivatorii o folosesc pentru furajarea animalelor proprii
Întocmirea de studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a
îngrăşămintelor şi amendamentelor
Alte studii şi analize de sol, privind pretabilitatea solului la aplicarea nămolului
provenit de la staţiile de epurare şi la administrarea dejecţiilor animaliere
Verificarea respectării prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în
domeniul comercializarii fertilizantilor (depozitare, ambalare, etichetare,
precum şi documentele de însoţire a îngrăşămintelor chimice; cerinţele
speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent de peste 28%
azot; baze de date, etc.)
Adoptarea Ordinului nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni
pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13
"Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice", prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 - 2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, aferente cererilor de
plată depuse începând cu anul 2017
Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale –
Măsura 11 Agricultură ecologică
o Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură
ecologică
o Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de
agricultură ecologică
Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale –
Măsura 12 Agro-mediu şi climă
o Pachet 1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală
o Pachet 2 - Practici agricole tradiționale (doar în combinaţie cu
Pachetul 1)
o Pachet 3 - Pajiști importante pentru păsări
o Pachet 4 - Culturi verzi
o Pachet 6 - Pajiști importante pentru fluturi
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8.5 Dezvoltarea satului românesc, revigorarea şi revitalizarea zonei montane
• Întocmirea de studii pedologice şi agrochimice în vederea realizării şi
reactualizării periodice a sistemului naţional şi judeţean de monitorizare solteren pentru agricultură în zona montană - 4 unităţi administrative:
o Comuna Poieni, 9191 ha,
o Comuna Capusu Mare, 6867 ha,
o Comuna Calatele, 4442 ha,
o Comuna Valea Ierii, 5629 ha,
• Informarea permanentă a fermierilor privind modalitatea accesării formelor de
sprijin derulate prin A.P.I.A..
• Informarea şi mediatizarea legislaţiei în domeniul depozitarii si
comercializarii fertilizantilor pentru toţi 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 legislaţiei în domeniul organismelor modificate
genetic pentru toţi potenţialii cultivatori de plante modificate genetic
• Implementarea tehnică şi financiară a programelor de sprijinire a înfiinţării de
noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la
nivel local, potrivit procedurilor de implementare şi urmărirea modului de
implementare a acestora la nivel local .
o Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului - stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din
România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi
desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor
ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane,
protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate
manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate
de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă
populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele
naţionale şi internaţionale (stadiu de propunere)
o Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi
serviciilor de piaţă – sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi
societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul
îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind
adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al
Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi
menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi
securităţii alimentare (stadiu de propunere)
o Programul START-up NATION-ROMÂNIA – crearea unui cadru favorabil
pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică şi a
stimulării mediului de afaceri rpinînfiinţarea de noi întreprinderi mici şi
mijlocii (stadiu de propunere)
• Program de întâlniri cu fermieri din judetele Cluj si Bistrita-Nasaud si cu
preşedinţii formelor asociative ale fermierilor
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• Sprijinirea micilor proprietari de păduri în vederea constituirii acestora în
forme asociative
• Creşterea absorbţiei fondurilor europene - Modificări pentru PNDR: Refacerea
ghidurilor, îmbunătățirea procedurilor, având ca efete: creșterea valorii
adăugate a produselor, menținerea activităților în mediul rural; stimularea
investițiilor; dezvoltare rurală durabilă
• Program de încurajare a activităţilor din zona montană - modificari legislative
pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic aferent Zonei Montane
defavorizată (ovine, vaci lapte)
8.6 Sustinerea financiara si fiscala a agriculturii prin programe multianuale
• Alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producatorilor
agricoli
• Promovarea ajutoarelor de minimis in zootehnie, legumicultura , pomicultura
si cultura mare si acordare suport in obtinerea acestora
• Extindere sistem antigrindina, pentru evitarea pierderilor de productie si
deprecierea calitativa a produselor; protejarea culturilor agricole si
infrastructurii
• Reabilitarea sistemului de irigatii existent , pentru cresterea productiei si
sporirea calitatii acesteia
• Aplicarea schemelor de plată, a măsurilor, sprijinului şi ajutorului derulate prin
A.P.I.A.
• Înfiinţarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garanţii de stat prin
Programul de stimulare a producţiei vegetale, zootehnice şi a acvaculturii
(O.U.G. nr. 22/2017, Ordinului nr. 50/2017)
• Program de susţinere pentru produse deficitare: tomate şi carne de porc schemele de plată finanţate prin A.P.I.A.
o Zootehnie-porcine: Măsura 215 (a), Măsura 10 (pachetul 8) creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
(Bazna, Mangaliţa)
o Vegetal – tomate
▪ Schema de plată unică pe suprafaţă; SAPS
▪ Plata redistributivă;
▪ Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
▪ Plata pentru tinerii fermieri;
▪ Schema de sprijin cuplat - tomate pentru industrializare cultivate
în câmp și tomate cultivate în spații protejate sere și solarii
▪ Ajutor naţional tranzitoriu pentru culturi în teren arabil (ANT1)
▪ Măsura 11 - Agricultură ecologică
• Creşterea absorbţiei fondurilor europene - Modificări pentru PNDR: Refacerea
ghidurilor, îmbunătățirea procedurilor, având ca efete: creșterea valorii
adăugate a produselor, menținerea activităților în mediul rural; stimularea
investițiilor; dezvoltare rurală durabilă
o Modificarea Ordinului 619/2015 și OUG 3/2015.
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o Adoptarea Ordinului nr. 45/2017 privind aprobarea formularului-tip
al cererii unice de plată pentru anul 2017
o Adoptarea Ordinului nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de
sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura
ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri
naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, şi pentru măsura 214
"Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2007 - 2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu
anul 2017
o Lansarea primei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru
Schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea
de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea
zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura
8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR
2014-2020
o Publicarea pentru dezbatere publică a proiectului de Hotărâre pentru
aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi
schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru
stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016
Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industrie
alimentară pentru tinerii fermieri - Schema de plată finanțată prin APIA acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri activi care au vârsta de maxim
40 de ani in anul depunerii și care sunt conducători/şefi ai exploataţiei
Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale –
Măsura 11 Agricultură ecologică
o Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură
ecologică
o Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de
agricultură ecologică
Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale –
Măsura 12 Agro-mediu şi climă
o Pachet 1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală
o Pachet 2 - Practici agricole tradiționale (doar în combinaţie cu
Pachetul 1)
o Pachet 3 - Pajiști importante pentru păsări
o Pachet 4 - Culturi verzi
o Pachet 6 - Pajiști importante pentru fluturi
Program de încurajare a activităţilor din zona montană - modificari legislative
pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic aferent Zonei Montane
defavorizată (ovine, vaci lapte)
Acordarea în timp util a subventiilor in agricultura
o 1 martie – 15 mai – Depunerea cererilor unice de plată;
o 1 iunie – 1 iulie – Control preliminar;
o 1 iulie – 1 octombrie – Control pe teren;
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o 15 octombrie – Începerea plăților pentru avans;
o 1 decembrie – Începerea plăților finale

8.7 Reforma în domeniul cercetării şi inovării în agricultură
• Acţiuni de colaborare pentru atragere de fonduri prin participare la proiecte cu
parteneri din învăţământ şi cercetare
• Dezvoltarea competenţelor profesionale prin participare la manifestări
ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii, cursuri şi altele
• Implicarea in organizarea unor simpozioane nationale si internationale.
• Acţiuni de popularizare si realizare a fluxului informational necesar
producătorilor agricoli, transferul tehnologic şi diseminarea rezultatelor
cercetarilor
• Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de
specialitate (reviste, ziare, cărţi, broşuri, pliante, postere, proiecte tehnicoeconomice tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale
informative de specialitate)
• Reabilitare/modernizare laboratoare – achiziţionare aparatură O.S.P.A. Cluj
(20 mii lei)
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9. PROTECŢIA MEDIULUI, APE ŞI PĂDURI
Politica în domeniul protecţiei mediului şi managementului durabil
al pădurilor şi al apei are scopul de a garanta un mediu curat şi sănătos,
care să asigure protejarea naturii, calitatea vieţii, în corelare cu progresul
social şi odezvoltare economică verde şi competitivă, cu emisii reduse de
dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.
Instituţii responsabile:
• Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Cluj
• Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Cluj
• Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa
• Administraţia Bazinală de Apă Mureş
• Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
• Sistemul de Gospodărire al Apelor Cluj
• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
• Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj
• Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
• Garda Forestieră Cluj
• Direcţia Silvică Cluj-Napoca
• Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj
• A.P.I.A. Cluj
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
• Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• Direcţia Regională Infrastructură Cluj-Napoca
• Consiliul Judeţean Cluj
• Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj

9.1 Asigurarea unui management durabil al apelor
9.1.1 Gospodarirea durabila, monitoringul, protectia resurselor de apa
• 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
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• Monitorizarea corpurilor de apa de suprafata si subterane conform manualului
de operare – Sistem monitoring
• Monitorizarea impactului calitativ a evacuarilor reglementate de ape uzate in
receptorii naturali (spectrul de indicatori si frecventa)
• Evaluarea stării actuale a factorilor ecologici prin prelevarea şi efectuarea de
analize fizico-chimice din probe de apă de suprafaţă curgătoare (râuri),
stătătoare (lacuri), ape uzate şi analize biologice din probe de apă de suprafaţă
curgătoare (râuri), stătătoare (lacuri)
• Monitorizarea impactului cantitativ al prelevarilor de apa asupra resursei de
apa - captari de apa bruta din surse de suprafata sau subteran
• Asigurarea suportului tehnic si juridic al actiunilor de incheiere a
abonamentelor, verificare/inspectie in teren, monitoringul calitatii apelor,
monitoringul cantitativ, cadastru, patrimoniu, precum si a acelora de
administrare si exploatare a sistemului national de gospodarire a apelor în
vederea emiterii de acte de reglementare privind regimul lucrarilor pe ape si in
legatura cu apele (avize, autorizaţii de gospodărire a apelor, notificări pentru
începerea execuţiei, notificări pentru punerea în funcţiune, avize de
amplasament, premise de traversare, negociere program de etapizare,
consultaţii tehnice)
• 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
• Alocarea judicioasa a resurselor de apa la nivel bazinal in conformitate cu
cerintele de apa solicitate – balanţa apei
• 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
• Realizarea masurilor cuprinse in planul de actiune al Directivei 2006/11/CE
referitoare la deversarea anumitor substante periculoase in mediul acvatic - se
urmareste implementarea programelor de reducere
• Realizarea masurilor cuprinse in planul de actiune al Directivei 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane
o dotarea cu sisteme de colectare si statii de epurare a apelor uzate urbane a
aglomerarilor cu peste 2.000 l.e.
o asigurarea, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de epurare
corespunzator pentru aglomerarile cu peste 2.000 l.e.
o stadiul implementarii si finantarii pentru sistemele de colectare si statiile
de epurare din aglomerarile cu peste 2.000 l.e.
o datele privind calitatea apelor uzate in conformitate cu cerintele de
raportare ale Directivei
• Inspectarea sistemelor de epurare urbane şi rurale.
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9.1.2 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
• Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor
de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
apă uzată din judeţele Cluj-Sălaj, 2014-2020 – proiect fazat - contractul de
finanţare la data de 10.03.2017 nu era încă semnat
• Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor
de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, 2014-2020 – proiect fazat contractul de finanţare la data de 10.03.2017 nu era încă semnat
• Modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare în Statia CF Aghires
(proiectare si executie) - Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, Valoarea
investiţiei: 263 mii lei, Programat 2017: 97 mii lei, surse proprii (2016-2018)
9.2 Managementul deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase:
• Asistenţă tehnică în vederea avizării Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor Cluj
• Monitorizarea 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 activităţile/cantităţile de
DEEE colectate la nivel judetului. Monitorizarea atingerii ţintelor de colectare
şi valorificare.
• Monitorizarea si raportarea lunară a transferurilor către România de deşeuri
destinate valorificării/recuperării
• Urmărirea constituirii unei reţele naţionale a punctelor de colectare a VSU
uniform răspândită în teritoriu actualizarea lunară a agenţilor economici
autorizaţi pentru colectare / dezmembrare VSU
• Urmărirea desemnării unităţilor de colectare a VSU care vor prelua VSU de la
ultimul deţinător
• Monitorizarea, raportarea şi controlul managementului deşeurilor cu fluxuri
specifice (la operatori, importatori, producători, colectori, transportatori,
procesatori, eliminatori, valorificatori etc): PCB/PCT, DEEE, plastic, baterii şi
acumulator uzaţi, anvelope uzate, azbest, deşeuri de la producerea,
comercializarea produselor de protecţie a plantelor, deşeuri din construcţii şi
demolări, procesare compost, deşeuri medicale şi de medicamente
• Colectarea, validarea si procesarea la nivel judetean a datelor privind
ambalajele si deseurile de ambalaje
• Monitorizarea extinderii colectarii selective a deseurilor de ambalaje
• Identificarea agenţilor economici care exportă şi importă substanţe chimice
periculoase, întocmirea bazelor de date specifice
• Reducerea riscurilor asociate utilizării biocidelor în scopul protejării sănătăţii
populaţiei
• Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea
medicală
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• Monitorizarea firmelor de transport deşeuri medicale periculose şi a firmelor
de eliminare preliminară şi finală
• Actualizarea inventarelor privind materialele cu conţinut de azbest, existente
(la deţinători şi utilizatori)
• Inventarierea operatorilor deţinători de echipamente PCB/PCT (bifenililor şi
trifenililor policloruraţi), urmărirea îndeplinirii măsurilor din planurile de
eliminare a PCB/PCT şi monitorizarea stadiului de eliminare a echipamentelor
şi materialelor care conţin PCB/PCT
• Întocmirea bazelor de date referitoare la substanţele/activităţile care intră sub
incidenţa Regulamentului REACH (Regulamentul 1907/2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice)
• Monitorizarea activităţilor poluatoare cu substanţe organice persistente
• Urmărirea implementării Directivei SEVESO II
o Asigurarea Secretariatului SEVESO III judeţean;
o Controale tematice ale obiectivelor SEVESO III; verificarea rapoartelor
de securitate, a planurilor de urgenţă
o Reinventarierea instalaţiilor SEVESO III
• Controale planificate şi neplanificate, inspecţii tematice pentru verificarea
confomării la legislaţia existentă a agenţilor economici care:
o generează, transportă, trataează, depozitează şi elimină deşeuri periculoase
o importă, utilizează, transportă şi depozitează substanţe periculoase
o intră sub incidenţa regulamentului UE privind biocidele
• Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj
Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj
Obiective:
o creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea
deşeurilor municipale şi de serviciile de management de calitate
corespunzătoare şi la tarife acceptabile;
o reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;
o creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate
o înfiinţarea unei structuri eficiente de management al deşeurilor;
o Depozit zonal, staţie de sortare si staţie de compostare Cluj-Napoca;
o Staţii de transfer (Huedin, Mihai Viteazu, Gherla) ;
o Închiderea şi ecologizarea depozitelor urbane neconforme (Pata-Rât,
Huedin, Dej, Gherla, Câmpia-Turzii, Turda);
• Monitorizarea intoxicaţiilor acute neprofesionale cu produse chimice.
9.3. Protecţia solului şi subsolului, gestionarea siturilor contaminate
Asigurarea calităţii solului şi subsolului în vederea protejării sănătăţii
umane
• Realizarea de studii şi analize de sol privind pretabilitatea solului la aplicarea
nămolului provenit de la staţiile de epurare şi la administrarea dejecţiilor
animaliere (specialiştii OSPA Cluj)
• Stabilirea potenţialului productiv al terenurilor (specialiştii OSPA Cluj)

9.3.1
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• Efectuarea de analize de sol (specialiştii OSPA Cluj) Studii de consultanţă şi
asistenţă tehnică în unităţile administrativ – teritoriale vulnerabile la poluarea
solului cu nitraţi (specialiştii OSPA Cluj)
• Consilierea autorităţilor locale din zonele declarate vulnerabile la poluarea cu
nitraţi privind modalităţile de colectare, depozitare şi utilizare a fertilizanţilor
organici şi respectarea Codului pentru bune condiţii agricole şi de mediu
(GAEC) - (specialiştii OSPA Cluj)
• Monitorizarea şi verificarea siturilor contaminate/poluate istoric.
• Limitarea amprentei de carbon a agriculturii, promovarea agriculturii ecologice
şi a celei rezistente la schimbările climatice, managementul adecvat al apei
• Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate privind respectarea normelor de
ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru
agricultori:bunele condiţii agricole şi de mediu; obligaţia menţinerii
suprafetelor de păşuni permanente la nivel naţional; cerinţe minime relevante
privind utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor în cadrul plăţilor de
agromediu; cerinţe legale în materie de gestionare – SMR.
• Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale –
Măsura 12 Agro-mediu şi climă
o Pachet 1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală
o Pachet 2 - Practici agricole tradiționale (doar în combinaţie cu
Pachetul 1)
o Pachet 4 - Culturi verzi
9.3.2 Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric
• Monitorizarea şi verificarea siturilor contaminate/poluate istoric
• Reabilitare zone poluate istoric – depozit deşeuri periculoase la fostele Uzine
Chimice Turda – Poşta Rât Turda – proiect fazat - contractul de finanţare la
data de 10.03.2017 nu era încă semnat
Obiective: reducerea riscului şi îmbunătăţirea calităţii mediului în vederea
protejării sănătăţii umane în zona Poşta Rât prin identificarea şi aplicarea
măsurilor pentru decontaminarea sitului.
9.4. Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale
• Elaborarea măsurilor de conservare necesare pentru protecţia siturilor Natura
2000 neîncredinţate în custodie
• Întâlniri între instituţiile implicate în activitatea de administrare a ariilor
naturale protejate (MM, ANPM, administraţiile parcurilor din Regiune, etc).
• Completarea bazelor de date cu informaţii privind distribuţia habitatelor şi
speciilor de interes comunitar, starea de conservare ale acestora
• Continuarea consultării şi informării custozilor în vederea realizării/avizării
regulamentelor şi planurilor de management ale ariilor naturale protejate
• Verificarea stării de conservare a ariilor naturale protejate
• Controale planificate şi neplanificate, inspecţii tematice pentru verificarea
respectării legislaţiei specifice existentepentru ariile protejate
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• 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
• Urmărirea stadiului de îndeplinire a măsurilor din programul de conformare
anexat autorizaţiilor grădinilor zoologice
• Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSCI
0263 Valea Ierii – proiect fazat - contractul de finanţare la data de 10.03.2017
nu era încă semnat
• Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale –
Măsura 12 Agro-mediu şi climă
o Pachet 1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală
o Pachet 3 - Pajiști importante pentru păsări
o Pachet 6 - Pajiști importante pentru fluturi
9.5 Reducerea poluării, monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului
• Monitorizarea calitatii aerului prin folosirea a 4 statii automate de monitorizare
a calitatii aerului in municipiul Cluj (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
• Realizarea materialelor de sinteză şi a rapoartelor privind starea factorilor de
mediu
o sinteze privind starea factorilor de mediu
o rapoarte lunare privind starea factorilor de mediu în judeţul Cluj, pentru
anul 2017
o raport anual privind starea mediului din judeţul Cluj pentru anul 2016
• buletine privind calitatea aerului înconjurător din judeţul Cluj
• evoluţia lunară privind calitatea aerului înconjurător din judeţul Cluj
• Raport privind evoluţia calităţii aerului din jud. Cluj pentru anul 2016
• Monitorizarea calităţii factorilor de mediu prin analize periodice
• Analiza şi evaluarea Planului de Acţiune pentru prevenirea şi reducerea
zgomotului ambiant în municipiul Cluj Napoca (revizuire la 5 ani).
• Analiza şi evaluarea Planului de Acţiune pentru prevenirea şi reducerea
zgomotului ambiant la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca.
• Verificarea conformării cu programele de reducere a emisiilor de compusi
organici volatili, conform sesiunilor de raportare. Autorizarea integrată de
mediu a instalaţiilor noi. Derularea procedurii şi emiterea efectivă a
autorizaţiilor integrate de mediu
• Verificarea conformării la parametrii necesari a instalaţiilor de depoluare.
• Actualizarea bazei de date cu agenţii 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.
59

• Monitorizarea investitiilor asumate prin programul de conformare pentru
operatorii IPPC (privind prevenirea si controlul integrat al poluării)
• Controlul conformării instalaţiilor IPPC autorizate (AIM)
o Verificarea realizării măsurilor din Planul de acţiuni pentru instalaţiile
cu perioadă de tranziţie autorizate
o Verificarea periodică a instalaţiilor şi a modului de respectare a
prevederilor autorizaţiilor integrate de mediu
o Analiza Raportului anual de mediu
• Gestionarea operativă a evenimentelor neprevăzute (poluări accidentale)
• Evaluarea impactului asupra sănătății a poluanților din aerul ambient în mediul
urban și a aerului interior în instituții publice.
9.6. Prevenirea şi limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
• Realizarea Inventarului emisiilor de poluanti atmosferici din judetul Cluj
• Intensificarea acţiunilor 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 Acţiune pentru Mediu
• Implementarea Programului Naţional de Reducere Progresivă a Emisiilor de
Dioxid de Sulf, Oxizi de Azot şi Pulberi (PNRPE) din Instalaţiile Mari de
Ardere (IMA).
• Colectarea datelor privind Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi
Transferaţi (E-PRTR)
• Monitorizarea activităţilor în care se utilizează sau în urma cărora rezultă
substanţe care depreciază stratul de ozon
• Verificarea prin inspecţii a operatorilor care deţin autorizaţii GES (gaze cu
efect de seră), a existenţei raportului anual de monitorizare şi numărului
cartificatelor restituite.
• Aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de
energie şi a emisiilor GES (Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Cluj)
• Analiza impactul schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei.
9.7 Prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru
creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor
9.7.1.Reducerea vulnerabilitatii la efectele schimbarilor climatice - Masuri pentru
gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul gospodaririi apelor
• Îmbunatatirea eficientei/capacitatii de reactie si de interventie (stoc de
materiale si echipamente de interventie) aferente Sistemului si asigurarea
fluxului informational decizional in vederea gestionarii operative a situatiilor
de urgenta (poluari accidentale, seceta, inundatii),
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• Monitorizarea/controlul cu prioritate la obiectivele/sursele potentiale de
poluare din categoria de risc major
• Controlul agenţilor economici în vederea respectării legislaţiei în domeniul
gospodăririi apelor şi reducerii poluării accidentale
• Verificarea respectarii obligatiilor autoritatilor publice locale/judetene privind
managementul deseurilor, stoparea depozitărilor ilegale de deşeuri de orice fel
• Igienizarea şi întreţinerea permanentă a cursurilor de apă, a podurilor şi
podeţelor, şanţurilor şi rigolelor pentru asigurarea secţiunii de curgere la ape
mari
• 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 Elaborarea si aplicarea regulamentelor, programelor de exploatare si a
planurilor de aparare impotriva inundatiilor si a fenomenelor
hidrometeorologice periculoase
o Urmarirea comportarii constructiilor si lucrarilor hidrotehnice a
instalatiilor si echipamentelor aferente acestora (UCC)
o Activitati de cadastru apelor /actualizarea bancii de date
o Efectuarea programului complet de observatii si masuratori hidrologice,
hidrogeologice prelucrarea si utilizarea datelor in desfasurarea activitatii
9.7.2.

Amenajarea
bazinelor
hidrografice
in
scopul
diminuarii efectelor inundatiilor si al secetei hidrologice
• Participare la avizarea in Consiliul Tehnico-Economic (CTE) a lucrarilor de
aparare impotriva inundatiilor din arealul Sistemului de Gospodărire a Apelor
Cluj, in conformitate cu prevederile Schemelor Cadru de Amenajare a
bazinelor Somes-Tisa
• Realizare decolmatări cursuri de apă
o Decolmatare v.Capus in Gilau hm 289-299 L=1000m
o Decolmatare v. Capus in Capusu Mare hm 245-252 L=700m
o Decolmatare p.Muratori aval Sopor L=1000m
o Decolmatare Valea Mare in localitatea Nadasel hm 123-160 L=3700m
o Decolmatare Valea Nadas amonte confluenta Valea Mare hm 265-281
L=1.6m
o Decolmatere aval SH Salatiu L=40m (insula)
o Decolmatare p.Bobalna L=70ml
o Decolmatere v.Garbaul Dejului hm25-70 L=4500m
o Decolmatare v. Ghirolt in com.Alunis hm20-80
• Realizare apărări de maluri - aparare de mal cu gabioane in Dej v.Olpret hm
248-249 L=30m
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9.7.3
•

•
•
•
•
•
•

•

Imbunatatirea
prognozelor,
cresterea
timpilor
de reactie a autoritatilor implicate precum si imbunatatirea exploatarii
controlate a acumularilor
Actiuni de urmarire a respectarii prevederilor Planurilor de aparare impotriva
inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale ale Comitetelor Locale pentru
Situaţii de Urgenţă 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
Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor cu angrenarea instituţiilor şi structurilor
cu responsabilităţi în domeniu, autorităţilor locale, populaţiei în rezolvarea
unor situaţii provocate de factori antropici sau naturali
Pregătirea şi executarea a două antrenamente de mobilizare cu indicativele
proprii
Planificarea, organizarea şi desfăşurarea serviciilor profesioniste pentru situaţii
de urgenţă
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor publice
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
Avizarea planurilor de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a serviciilor
voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta din judetul Cluj
Transmiterea informarilor, atentionarilor, avertizarilor meteorologice,
hidrologice, privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, conform
fluxului informational, inclusiv catre Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă “Avram Iancu” Cluj si autoritatile locale
PROGRAMUL DESWAT
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.)

9.7.4 Prevenirea si diminuarea riscului la inundatii al populaţiei şi a creşterii
gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a bunurilor
• Observaţii şi măsurători hidrologice şi hidrogeologice
• Validarea, transmiterea mesajelor şi avertizărilor hidrologice şi hidrogeologice
• Îndrumarea şi controlul staţiilor hidrologice şi hidrometrice
• Instruirea presedintilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă si sefilor
Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la Regulamentul
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari
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accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera si procedura
de codificare a informarilor, atentionarilor, avertizarilor meteorologice si
hidrologice
• Constituirea şi reînnoirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare,
conform legislaţiei
• Creşterea calităţii şi eficientizarea activităţilor preventive desfăşurate în
vederea integrării comunităţilor locale în efortul de prevenire a situaţiilor de
urgenţă.
o Orientarea activităţilor preventive către promovarea măsurilor de
reducere a riscului la dezastre şi crearea mentalităţii proactive a
populaţiei privind reacţia în situaţii de producere a dezastrelor
o Desfăşurarea activităţilor de prevenire pe baza criteriului de eficienţă,
prin folosirea raţională a resurselor, evaluarea permanentă a evoluţiei
situaţiei operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport
cu starea de operativitate
o Evaluarea risurilor de producere a dezastrelor la nivelul judeţului în
cadrul proiectului RO-RISK demarat de I.G.S.U.
o Organizarea concursurilor tehnico-aplicative ale elevilor Prietenii
pompierilor şi Cu viaţa mea apăr viaţa
o Desfăşurarea Campaniilor naţionale de informare preventivă F.O.C. –
Flăcările Omoară Copiii şi R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile Sunt
Catastrofale.
o Implementarea proiectului Ştiu să acord Primul Ajutor ăn şcoală –
activităţi de instruire a cadrelor didactice cu privire la acordarea primului
ajutor de bază în unitatea de învăţământ
o Informarea cetăţenilor privind riscurile care le pot afecta viaţa şi
proprietatea şi măsurile pe care aceştia trebuie să le cunoască pentru
protecţia în situaţii de urgenţă
• Îmbunătăţirea concepţiei şi modului de acţiune pentru realizarea intervenţiilor
şi altor misiuni de urgenţă specifice
o Elaborarea „Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă
o Colaborarea şi cooperarea cu Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă şi instituţiile din componenţa Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu
centrele operative constituite la nivelul instituţiilor publice cu activitate
temporară şi/sau permanentă
o Actualizarea şi completarea „Schemei cu riscurile teritoriale” precum şi
actualizarea planurilor de cooperare cu instituţiile care au atribuţii în
acest domeniu.
o Centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor în ceea ce priveşte
situaţiile de urgenţă produse şi evoluţia acestora, pe tipuri de risc
o Întocmirea şi transmiterea la toate unităţile administrativ-teritoriale din
judeţ a avertizărilor meteo şi hidrologice anterior producerii situaţiilor de
urgenţă, funcţie de prognozele instituţiilor de profil
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o Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, cu subunităţile din
componenţa unităţii şi angrenarea în această activitate a membrilor
Comitetului Judeţean, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând a
populaţiei, în rezolvarea unor situaţii provocate de factori umani sau
naturali
9.8 Susţinerea şi promovarea producţiei de energie din surse alternative,
regenrabile şi nepoluante
• Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în domeniul culturilor energetice
(pt. producerea de biocarburanti-biodiesel, bioetanol, biogaz sau alte surse de
energie regenerabilă pentru producerea de energie termică şi electrică)
• Realizarea/actualizarea bazei de date privind: cultivatorii de plante energetice,
producătorii de peleţi, brichete, bioetanol, biodiesel, biogaz, spaţiile de
depozitare şi fermentare a gunoiului de grajd, furnizorii de echipamente pentru
producerea de energie regenerabilă
9.9 Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurilor şi faunei cinegetice
9.9.1 Gestionarea durabilă a fondului forestier naţional printr-o administare
adecvată
• Identificarea tuturor păşunilor acoperite cu vegetaţie forestieră xare îndeplinesc
condiţiile de a fi încadrate ca şi pădure, în vederea administrării şi protejării
lor prin asigurarea serviciilor silvice sau de administrare de către ocoalele
silvice autorizate în condiţiile legii
• Identificarea suprafeţelor de fond forestier deţinute in proprietate de catre
persoane fizice pentru care nu sunt incheiate contacte de prestari servici
silvice/administare cu o structură silvică autorizată
• Aplicarea măsurilor legale pentru detinătorii/proprietarii de terenuri acoperite
cu vegetatie forestiera care încalcă legislaţia silvică în vigoare.
• Verificarea în vederea avizării/aprobări amplasarii tăierilor de masa lemnoasă
conform amenajamentelor silvice, si in deplina concordanta cu prevederile
legale in vigoare.
• Inspectarea ocoalelor silvice şi a ariilor protejate
9.9.2 Cultura, refacerea şi extinderea padurilor, împădurirea terenurilor
degradate, crearea de perdele forestiere
• Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în
perimetrul Viişoara I, comuna Viişoara (executant: S.C. MAT COMB S.R.L.)
▪ Suprafaţa: 30,04 ha
▪ Valoarea investiţiei: 1.376.220 lei
• Reconstrucţia ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în
perimetrul Viişoara II, comuna Viişoara (executant: S.C. MAT COMB S.R.L.)
▪ Suprafaţa: 123,36 ha
▪ Valoarea investiţiei: 5.547.96 lei
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Lucrările au fost începute în primăvara anului 2013, fiind eşalonate pe o
durată de 7 ani. Autoritatea contractantă pentru realizarea celor 2 obiective
de investiţii (Viişoara I şi Viişoara II) este Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic şi de Vânătoare Cluj, iar beneficiarul este Comuna Viişoara. În cele
două perimetre vor fi plantaţi un număr de cca. 823,39 mii de puieţi dintr-o
mare diversitate de specii de arbori şi arbuşti (gorun, stejar pedunculat, stejar
roşu, pin, cer, tei, cireş, pin, frasin, etc.).
• Impădurirea de terenuri degradate inapte pentru culturile agricole, cu fonduri
de la bugetul de stat - Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate
şi H.G. nr. 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor
de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile
comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

• Împădurirea de terenuri agricole şi neagricole – PNDR 2014 – 2020″- Schema
de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi
îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de
suprafeţe împădurite”
• Identificarea terenurilor forestiere pentru care nu a fost realizată regenerarea în
termenul legal în vederea împăduririi forţate a acestora.
• Producerea puietilor pentru speciile valoroase ecologic si economic (solar,
repicaj si semanaturi in camp)
• Înfiinţare/întreţinere/dezvoltare pepiniere
• Sprijinirea detinatorilor de terenuri forestiere private cu asistenta tehnica
gratuita si material saditor, necesar impaduririi terenurilor forestiere proprietate
privata
9.9.3 Protecţia pădurilor
• Prevenirea si stingerea incendiilor
o Verificarea pichetelor pentru stingerea incendiilor , dotarea cu unelte si
utilaje
o Întretinerea liniilor izolatoare in vederea prevenirii incendiilor
• Combaterea biologica a daunatorilor in pepiniere
• Combaterea biologica a daunatorilor padurii in fond forestier de stat si in fond
forestier administrat
9.9.4 Eficientizarea actului de control pentru combaterea delictelor silvice
• Efectuarea de controale tematice la stucturile silvice care asigura
administarea /serviciile silvice pentru fondul forestier national.
• Efectuarea de controale inopinante la deţinătorii/ proprietarii si administratorii
de fond forestier national, in vederea constatarii încălcărilor regimului silvic.
• Acţiuni de control circulaţie material lemons programate şi inopinante
împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj şi Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Cluj
• Verificarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea,
prelucrarea şi comercializarea materialelor lemnoase.
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• Verificarea documentaţilor depuse de cei îndreptaţiti sa folosească sistemul
integrat de urmărire a materialului lemons (SUMAL ) si eliberarea
documentelor prevazute de actele normative in vigoare.
• Intensificarea pazei pădurilor, îmbunătăţirea colaborării între ocoalele silvice,
organele de poliţie şi jandarmerie
• Intensificarea controalelor pentru combaterea delictelor silvice
• Inspectarea ocoalelor silvice şi a ariilor protejate
9.9.5 Gospodărirea durabilă a faunei cinegetice si piscicole.
• Evaluarea corecta şi profesionista a efectivelor de vânat de pe cuprinsul
fondurilor cinegetice din judet, impreuna cu gestionarii fondurilor cinegetice
• Propunerea cotelor de recoltă la speciile de vanat la care vanatoarea este
permisa în concordanţă cu rezultatele evaluării si cu reglementarile in vigoare.
• Desfasurarea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea faptelor de braconaj,
impreuna cu gestionarii fondurilor cinegetice si cu cei ai Inspectoratului de
Politie al Judetului Cluj.
• Asigurarea necesarului de hrana pentru efectivele de vanat pe perioada de iarna
(concentrate, seminte forestiere, fanuri etc.)
• Verificarea respectări legislaţiei din domeniul cinegetic, precum si a clauzelor
contractuale de catre gestionarii fondurilor cinegetice.
• 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.
9.9.6 Promovarea utilizării şi valorificării produselor secundare şi a serviciilor
oferite de ecosistemele forestiere
• Intensificarea recoltarii, prelucrarii si comercializarii fructelor de padure,
ciupercilor, rachitei si a vanatului, carnii de vânat, pastravului, plantelor
medicinale, cetinei ,etc;
o Recoltarea si valorificarea fructelor de padure si e ciupercilor
o Achizitia si valorificarea plantelor medicinale
o Producerea in vederea valorificarii pastravului la Pastravaria Gilău
• Productie si valorificare material lemnos
o Aprovizionarea cu lemn pentru foc a populatiei
o 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
o Evaluarea cantitativa si valorica a volumelor de masa lemnoasa ce se vor
exploata in regim silvic conform cotelor de taiere legal aprobate
o Extinderea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere, diferentiate
regional, in vederea asigurarii stabilitatii si cresterii productiei de lemn
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in padurile proprietate publica a statului şi proprietate privată
administrată
• Organizarea unor manifestari anuale traditionale - Luna Padurii, Tirgul
Foresta, Ziua Silvicultorului
9.10 Imbunatatirea calitatii vietii prin asigurarea unui mediu sănătos în cadrul
comunităţilor şi susţinerea unei alimentaţii sănătoase
• Limitarea amprentei de carbon a agriculturii, promovarea agriculturii ecologice
şi a celei rezistente la schimbările climatice
• Organizarea de centre de informare a producatorilor agricoli, privind
facilitatile acordate in sistemul de agricultura ecologica
• Controlul de conformitate privind respectarea standardelor de comercializare,
sub aspectul modului de sortare, ambalare, etichetare si depozitare a legumelor
si fructelor proaspete
• Controlul de conformitate pentru fructele si legumele proaspete , destinate
exportului sau provenite din import
• Controlul privind respectarea legislatiei specifice in pietele agroalimentare
• Verificarea respectarii legislatiei nationale si comunitare in domeniul industriei
alimentare (folosirea sarii iodate la fabricarea painii si produselor de
panificatie, marcarea, clasificarea, ambalarea si comercializarea oualor la
producatori)
• Inspectia tehnica in domeniul agriculturii ecologice
• Campanie de informare si mediatizare a legislatiei in domeniul organismelor
modificate genetic a tuturor potentialilor cultivatori de plante modificate
genetic
• Inventarierea suprafetelor cultivate cu plante modificate genetic, astfel incat sa
existe corelatie intre suprafata cultivata si cantitatea de samanta foilosita
• Verificarea modului in care se respecta normele de asigurare a coexistentei
culturilor modificate genetic cu cele conventionale sau ecologice
• Realizarea testelor pe frunzele de soia, in camp , precum si prelevarea boabelor
de soia , in vederea stabilirii gradului de impurificare cu OMG
• Verificarea modului de depozitare a productiei de porumb MON 80 in vederea
evitarii amestecului fizic a produselor modificate genetic cu cele conventionale
si evidenta productiei pe locatii
• Asigurarea si urmarirea trasabilitatii productiei pentru toti cultivatorii de plante
modificate genetic si monitorizarea lunara a stocurilor de porumb modificate
genetic din recolta 2017
• Verificarea modului de respectare a practicilor si tratamentelor autorizate
aplicate vinurilor in etapele de producere, pastrare, conditionare si imbuteliere,
in conformitate cu prevederile legale
• Inspectia culturilor de plante ce contin substante stupefiante si psihotrope (mac
si canepa)
• Verificarea autorizatiei de cultivare a plantelor ce contin substante stupefiante
si psihotrope si a declaratiei, in vederea utilizarii in industrie si/sau in
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alimentatie, in domeniul medical , stiintific sau tehnic ori pentru producerea de
samanta
Verificarea contractului incheiat cu unitatile de procesare, acolo unde este
cazul, astfel incat suprafata cultivata prin cpontract sa corespunda cu cea
existenta in teren
Actiuni intreprinse la importatori autorizati privind autorizarea importatorilor
de seminte de canepa pentru alte intrebuintari, decat pentru semanat
Identificarea cultivatorilor de plante ce contin substante psihotrope si
stupefiante, care functioneaza fara autorizatie de cultivare, eliberata de catre
DAJ
Verificarea contractelor de vanzare- cumparare cu unitatile de prim- procesare
Creşterea puterii economice la nivel local, în condiţiile păstrării echilibrului
ecologic si protectiei mediului natural
Protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc alimentari – monitorizarea şi controlul calităţii suplimentelor
alimentare, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe, apelor
potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de
izvor
Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinatie
nutriţională specială
Evaluarea valorii nutritive a alimentelor - Evaluarea conținutului de zaharuri în
unele produse alimentare de larg consum
Reducerea riscurilor pentru sănătate în colectivităţi de copii şi tineri şi
asigurarea unei alimentaţii sănătoase
Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă, generată de
apa de fântână.
Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele
de aprovizionare mici şi mari
Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambient în mediul
urban şi a aerului interior în instituţii publice
Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra sănătăţii populaţiei
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din
mediul de viaţă al populaţiei - verificarea mijloacelor de transport în comun.,
modului de colectare, depozitare, transport şi neutralizare deşeuri solide
menajere, aprovizionării cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural.
Asigurarea sanitară veterinară a sănătăţii efectivelor de animale din judeţ, a
sănătăţii populaţiei şi a mediului prin derularea programelor de supravaghere
şi control a bolilor majore la animale
Asigurarea securităţii alimentelor prin controale la unităţi specifice
(restaurantec cantine, stupine, centre colectare lapte, unităţi tranşare carne,
depozite frigorifice, abatoare, magazine alimentare, unităţi catering, pensiuni
agroturistice, cofetării, unităţi de fabricare, prelunare produse alimentare, etc.)
Cresterea responsabilitatii mediului de afaceri in ceea ce priveste respectarea
prevederilor legale privind protectia consumatorilor
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o Organizarea de intalniri cu operatori economici pe categorii de
produse si servicii in vederea consilierii acestora in ceea ce priveste
legislatia in domeniu
o Intalniri ale instituţiilor responsabile în domeniu cu reprezentantii
marilor lanturi de magazine, expuneri legislative, modificari
legislative, legislatie in domeniu pentru asigurarea unui grad inalt de
protectie a consumatorilor atunci cand achizitioneaza produse
• Campanii de informare-educare-comunicare conform calendarului stabilit
anual pentru celebrarea zilelor mondiale, europene si nationale ale sănătăţii
• Monitorizarea planului judeţean de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi
activitate fizică la copii şi adolescenţi
• Protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor
de risc alimentari şi din mediul de viaţă (acţiuni tematice de control)
9.11 Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative/instituţionale în domeniul
mediului:
• Creşterea gradului de transparenţă al instituţiei prin oferirea unor servicii
publice de calitate
o Reglementarea judicioasă în domeniul mediului a activităţilor
economice şi respectarea termenelor prevăzute de legislaţia specifică în
vigoare (emitere de avize, acorduri, autorizaţii, autorizaţii integrate de
mediu)
o Realizarea la nivel local a bazelor de date referitoare la evidenţa avizelor,
acordurilor, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu, în vederea
actualizării şi diseminării acestor date
o Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public şi la
informatia privind mediul
o Soluţionarea eficientă şi la termenele prevăzute de legislaţia naţională a
petiţiilor
o Acordarea zilnica in cadrul biroului relatii cu publicul, de consultanţă
tehnică de specialitate persoanelor fizice/juridice, referitoare la
procedurile de reglementare, conţinutul documentaţiilor şi a altor
probleme specifice privind mediul
• Implementarea si administrarea Sistemului national Informational Integrat de
Mediu la nivelul APM Cluj (primirea actelor de reglementare conform
cererilor online aferente domeniului Reglementari transmise de operatorii
economici prin intermediul aplicatiei webform extern, crearea dosarelor
(sincronizarea cu cererea electronica) in Serviciul SIM.Reglementari al
aplicatiei ELO, redactarea de catre consilieri a actelor de reglementare
utilizand aplicatia SIM Webform Intern (componenta pentru editarea actelor
de reglementare- sabloane pentru autorizatii de mediu, revizuiri autorizatii de
mediu, decizii incadrare EIA/EA, decizii incadrare SEA )
• Urmărirea introducerii sistemelor de management de mediu în sectorul privat
(EMAS)
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• Creşterea gradului de notoritate al instituţiei prin perfectarea comunicării
instituţiei cu mass- media, ONG-uri, instituţii de învăţământ superior
o Promovarea acţiunilor APM Cluj prin intermediul informărilor şi
comunicatelor de presă
o Promovarea unor acţiuni comune cu ONG-uri şi institutii de învăţământ
universitar (simpozioane, mese rotunde)
o Evaluarea comunicării instituţionale prin realizarea analizei cantitative şi
calitative a materialelor aparute in presa scrisa/online, audio/video
9.12 Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi
participare a tuturor cetăţenilor în luare deciziilor privind mediul
• Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu şi implicarea acestuia la
luarea deciziilor de mediu
o Publicarea anunţurilor şi deciziilor pe etape de procedura în
reglementarea de mediu (avize, acorduri, autorizaţii);
o Punere la dispoziţia publicului a documentaţiilor de susţinere a
solicitărilor de reglementare de mediu;
o Formularea răspunsurile la solicitările publicului privind derularea
procedurii de reglementare de mediu
o 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
• Iniţierea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul
colectării selective a deşeurilor
• Organizarea unor acţiuni de informare şi conştientizare cu ocazia
evenimentelor din calendarul ecologic
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10. ENERGIE ŞI GAZE NATURALE
Eficientizarea sistemului energetic are consecinţe calitative directe şi
imediate asupra scăderii preţului energiei şi creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor prin îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.
Ssitemul energetic trebuie să fie bazat pe conurenţă, pe utilizarea
optimă a resurselor şi susţinut de un sisteme de reglementare autonom,
independent, transparent şi eficace, atât pentru pieţele de energie, cât şi
pentru operatori şi consumatori.
Sectorul energetic joacă un rol important în dezvoltarea economică
şi socială a judeţului, sector ce dispune de mari resurse, de expertiză
confirmată de o prestigioasă tradiţie şi de remarcabile oportunităţi pentru
a fi în avangarda revigorării economiei clujene.
Instituţii responsabile:
• S.C. ELECTRICA S.A. – S.C. F.D.E.E. – Electrica Distribuţie Transilvania
Nord S.A.- Sucursala Cluj
• S.C. HIDROELECTRICA S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj
• C.N. de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” S.A. –
Sucursala de Transport Cluj
• SNTGN „TRANSGAZ” SA Mediaş – Exploatarea Teritorială Cluj
• Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Cluj
• Sucursala Regională Căi Ferate Cluj

10.1 Creşterea capacităţii de producere a energiei electrice
• 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.
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10.2. Reţele/instalaţii noi, extinderi reţele
• LEA 400 kV Gadalin - Suceava, inclusiv interconectarea la SEN - Valoarea
investiţiei: 471.826 mii lei, Programat 2076 (pentru Cluj): 4,0 mii lei, surse
proprii (2013-2021) - S.C. TRANSELECTRICA S.A.
• Extinderi reţele şi electrificări rurale, extinderi reţele de distribuţie - Valoarea
investiţiei:3602,4 mii lei, Programat 2017:: 674,0 mii lei, surse proprii (20142017) - S.C. ELECTRICA S.A.
10.3 Retehnologizări, automatizări, sistematizări ale instalaţiilor existente pentru
creşterea eficienţei şi reducerea impactului asupra mediului
• Retehnologizare CHE Mărişelu - Valoarea investiţiei:173.300 mii lei, surse
proprii, 2015-2018 - S.C. HIDROELECTRICA S.A.
• Retehnologizarea staţiei 220/110/20 kV Câmpia Turzii - Valoarea
investiţiei:107.878,25 mii lei, Programat 2017 (pentru Cluj): 10,0 mii lei,
surse proprii (2014-2017) - S.C. TRANSELECTRICA S.A.
• Trecerea la 20 kV a unor distribuitori şi lucrări la posturile de transformare–
Valoarea investiţiei: 21061 mii lei, Programat 2017: 550 mii lei, surse proprii
(2016-2019) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Închideri bucle 20 kV - Valoarea investiţiei:3024 mii lei, Programat 2017
(pentru Cluj): 1212,1 mii lei, surse proprii (2017) - S.C. SELECTRICA S.A.
• Integrare în SCADA a instalaţiilor din cadrul SDEE Cluj - Valoarea
investiţiei:300 mii lei, Programat 2017 (pentru Cluj): 150 mii lei, surse proprii
(2015-2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Smart Metering municipiul Cluju-Napoca - Valoarea investiţiei:22500 mii lei,
Programat 2017 (pentru Cluj): 50 mii lei, surse proprii (2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
• Sisteme de automatizare a distribuţiei - Valoarea investiţiei:3000 mii lei,
Programat 2017 (pentru Cluj): 500 mii lei, surse proprii (2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
• Modernizare staţie conexiuni 20 kV Mănăstirea - Valoarea investiţiei:433 mii
lei, Programat 2017 (pentru Cluj): 299,16 mii lei, surse proprii (2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
10.4 Reducerea pierderilor pe reţelele de transport şi distribuţie (modernizări,
reabilitări, înlocuiri, etc.)
• Modernizarea sistemului de control protecţie al staţiei 400/110/10 kV Cluj-Est
- Valoarea investiţiei:8.907,52 mii lei, surse proprii Modernizarea sistemului
de control protecţie al staţiei 400/110/10 kV Cluj-Est - Valoarea investiţiei:
8.907,52 mii lei, Programat 2017: 20,0 mii lei (2013-2017), surse proprii S.C. TRANSELECTRICA S.A.
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• Modernizare reţele electrice de distribuţie Câmpia Turzii: Valoarea investiţiei:
805,6 mii lei, Programat 2017: 168 mii lei, surse proprii (2015-2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
• Întărirea reţelei electrice de distribuţie în amonte de punctul de distribuţie:
Valoarea investiţiei: 500 mii lei, Programat 2017: 50 mii lei, surse proprii
(2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Modernizări LEA, LES - Valoarea investiţiei: 30.198,22 mii lei, Programat
2017: 9.578,12 mii lei, surse proprii (2015-2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Modernizări LEA/LES şi injecţie de putere - Valoarea investiţiei: 5579 mii lei,
Programat 2017: 3070 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA
S.A.
• Modernizări LEA/LES şi branşamente/racord branşamente - Valoarea
investiţiei: 12350,18 mii lei, Programat 2017: 2970 mii lei, surse proprii
(2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Înlocuire şi sistematizare LES - Valoarea investiţiei: 1122 mii lei, Programat
2017: 438 mii lei, surse proprii (2015-2016) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Înlocuire şi sistematizare LES • Schimbare conductoare de joasă tensiune - Valoarea investiţiei: 27.094,47 mii
lei, Programat 2017: 5399,23 mii lei, surse proprii (2015-2017) - S.C.
ELECTRICA S.A
• Descentralizare RED-injecţie de putere: Valoarea investiţiei: 12389,01 mii lei,
Programat 2017: 4231,68 mii lei, surse proprii (2015-2017) - S.C.
ELECTRICA S.A
• Modenizări puncte de transformare - Valoarea investiţiei: 5456,6 mii lei,
Programat 2017: 1153,4 mii lei, surse proprii (2015-2017) - S.C. ELECTRICA
S.A
10.5. Imbunatatire nivele de tensiune, injecţii de putere, reglementare distribuitori
• Îmbunătăţire nivele de tensiune str. Valea Fânaţelor (municipiul Cluj-Napoca)
şi modernizare LEA 20 kV Dej-Surduc, LEA 0,4 kV Măhal (comuna
Sânmărtin) - Valoarea investiţiei: 1988 mii lei, Programat 2017: 20 mii lei,
surse proprii (2014-2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Modernizare şi injecţie de putere LEA joasă tensiune Şomcutu Mic, Sântejude,
îmbunătăţire nivele de tensiune şi reglementare LEA 0,4 kV Mihai Viteazu,
Râşca, injecţie de putere LEA 0,4 kV Dângău Mic, îmbunătăţire nivele de
tensiune şi injecţie de putere LEA 0,4 kV Vlaha - Valoarea investiţiei: 3215
mii lei, Programat 2017: 179 mii lei, surse proprii (2014-2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
• Îmbunătăţire nivele de tensiune şi injecţie de putere - Valoarea investiţiei:
1222 mii lei, Programat 2017: 323,35 mii lei, surse proprii (2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
• Îmbunătăţire nivele de tensiune, montare/execuţie post de transformare Valoarea investiţiei: 674,56 mii lei, Programat 2017: 74 mii lei, surse proprii
(2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
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• Îmbunătăţire nivele de tensiune - Valoarea investiţiei: 1395 mii lei, Programat
2017: 10 mii lei, surse proprii (2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Injecţie de putere, realizare PTAB - Valoarea investiţiei: 1204,1 mii lei,
Programat 2017: 463,6 mii lei, surse proprii (2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Reglementare distribuitori 10 kV (municipiul Cluj-Napoca) - Valoarea
investiţiei: 364 mii lei, Programat 2017: 205 mii lei, surse proprii (2014-2017)
- S.C. ELECTRICA S.A.
• Modernizare/reconstrucţie racorduri, (realizări PTAB) - Valoarea investiţiei:
16400,2 mii lei, Programat 2017: 460 mii lei, surse proprii (2015-2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
10.6 Protecţia consumatorilor de energie
• Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din
municipiul Turda, zona Turda Nouă – Valoarea investiţiei:447,1 mii lei,
Programat 2017: 352,2 mii lei, surse proprii (2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din
municipiul Cluj-Napoca, prin închidere buclă 20 kV între str. Câmpului şi ST
Sud – Valoarea investiţiei: 1000 mii lei, Programat 2017: 50 mii lei, surse
proprii (2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
• Construire LEA/LES pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie
electrica a consumatorilor din localitatea Baciu, zona Galaxiei – Valoarea
investiţiei: 350 mii lei, Programat 2017: 50 mii lei, surse proprii (2017) - S.C.
ELECTRICA S.A.
• Construire LES MT în vederea creşterii siguranţei în alimentarea cu energie
electrică, zona aferentă distribuitorilor de MT – Dej1, Dej 2, Dej 3 din staţia
Dej Cuzdrioara – Valoarea investiţiei: 500 mii lei, Programat 2017: 50 mii lei,
surse proprii (2017) - S.C. ELECTRICA S.A.
10.7 Energie din surse regenerabile
• Dezvoltarea capacităţilor din surse regenerabile - Dezvoltarea capacităţilor 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.
10.8 Reducerea consumurilor energiei termice în 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: 50 mii lei, surse proprii (2013-2017)
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• Eficientizare energetică corp PIF 1971 Sediu SRCF Cluj (proiectare+executie)
- Valoarea investiţiei: 257,75 mii lei, Programat 2017: 257,75 mii lei, surse
proprii (2017) – Sucursala Regionala CFR Cluj
• Reparatie capitala instalatie interioara de incalzire, sediu SRCF Cluj
(proiectare+executie) - Valoarea investiţiei: 510,5 mii lei, Programat 2017:
510,5 mii lei, surse proprii (2017) – Sucursala Regionala CFR Cluj
• Reparaţie capitala clădire călători st. CF Câmpia Turzii (proiectare+executie) Valoarea investiţiei: 1.480,59 mii lei, Programat 2017: 500 mii lei, surse
proprii (2017-1019) – Sucursala Regionala CFR Cluj
• Reparatie capitala si reabilitare termica Clădire Regulator Circulaţie statia CF
Dej (proiectare+executie) - Valoarea investiţiei: 796,48 mii lei, Programat
2017: 400 mii lei, surse proprii (2017-1018) – Sucursala Regionala CFR Cluj
• Reabilitare termică sediu Călători Staţia CF Gherla (proiectare şi execuţie) Valoarea investiţiei: 1.030,77 mii lei, Programat 2017: 400 mii lei, surse proprii
(2017-2018) – Sucursala Regionala CFR Cluj
• Eficientizare energetică clădire Sediu Secţie L3 CLUJ (proiectare+executie) Valoarea investiţiei: 510,5 mii lei, Programat 2017: 510,5 mii lei, surse proprii
(2017) – Sucursala Regionala CFR Cluj
• Reabilitarea termică unităţi de învăţământ – Liceul de Muzică Sigismund
Toduţă şi Colegiul Naţional G. Coşbuc (municipiul Cluj-Napoca) – Valoarea
investiţiei: 27.000 mii lei, Programat 2016: 500 mii lei, buget local (20162017)
• Construire, modernizare, extindere, mansardare, reconversie şi modernizare
centrale termice în diverse unităţi de învăţământ (municipiul Cluj-Napoca) Valoarea investiţiei: 8426 mii lei, Programat 2016: 3000 mii lei, Program de
Cooperare Elveţiano-Român (2016-2017)
10.9 Reabilitarea şi dezvoltarea sistemului de transport gaze naturale prin conducte
• Conductă de transport gaze naturale Ø 20 Sărmăşel-Baia Mare-Satu Mare,
zona Sucutard - Valoarea investiţiei:2400 mii lei, Programat 2017: 2400,0 mii
lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ)
• Racord şi SRM ARC PARC Dej – acces la SNT - Valoarea investiţiei:477,15
mii lei, Programat 2017: 477,15 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ)
• Înlocuire SRM Dej II - Valoarea investiţiei:831,5 mii lei, Programat 2017:
831,5 mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ)
• NT Ceanu Mare - Valoarea investiţiei:710,89 mii lei, Programat 2017: 250,0
mii lei, surse proprii (S.N.C. TRANSGAZ) – lucrări de instalaţii electrice
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11. TRANSPORTURI
Instituţii responsabile:
• Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj
• Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj
11.1 Infrastructură rutieră
• Autostrada Transilvania A3 – secţiunea 3A1 Gilău-Nădăşel (km 0+0008+700), valoare totală: 25.819,9 mii lei, 2014-2017 (buget de stat)
• Autostrada Transilvania A3 – secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii lot 3 CheţaniCâmpia Turzii, valoare totală: 27.974,42 mii lei, 2016-2017 (buget de stat +
Fond de Coeziune)
• Autostrada Transilvania A3 – subsecţiunea 3A2 Nădăşelu-Mihăieştii (km
8+700-25+500), valoare totală: 44.612,74 mii lei, 2016-2018 (buget de stat)
• Autostrada A10 Sebeş-Turda – lot 4 (km 53+700-70+000), valoare totală:
47.000,48 mii lei, 2014-2016 (buget de stat + Fond de Coeziune)
• Viabilizare amplasament zona Lomb, municipiul Cluj-Napoca – Valoarea
investiţiei: 15.000 mii lei, buget local (2016-2018)
• Modernizare străzi în municipiul Gherla (lot V) – Valoarea investiţiei:
4.882,813 mii lei, buget local şi buget de stat (2014-2017)
• Modernizare străzi în municipiul Gherla (lot VI grupa 2) – Valoarea investiţiei:
11.221 mii lei, buget local (2016-2017)
• Reparaţie capitală drum Băiţa, municipiul Gherla - Valoarea investiţiei: 2.420
mii lei, buget local (2015-2017)
• Modernizare DC37 Hăşdate-Silivaş, municipiul Gherla – Valoarea investiţiei:
3.482,151 mii lei, buget local (2015-2017)
• Asfaltare DC Poiana Horea, comuna Beliş – 100 mii lei, buget de stat (20162017)
• Modernizare drumuri şi uliţe în satele Straja şi Dumbrava (comuna Căpuşu
Mare) - Valoarea investiţiei: 4520 mii lei, PNDR (2016-2018)
• Modernizare drumuri în comuna Câţcău – Valoarea investiţiei: 5000 mii lei,
FEADR (2016-2018)
• Creare şi modernizare infrastructură fizică de bază şi servicii de bază ăentru
populaţia rurală din comuna Câţcău – Valoarea investiţiei: 10249 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)
• Asfaltare drum Vâlcele, zona Centru Monument, comuna Feleacu - 300 mii
lei, buget local (2016-2017)
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• Asfaltare drum Gheorgheni, comuna Feleacu - 300 mii lei, buget local (20152017)
• Modernizare drumuri comunale Măguri-Răcătău (cofinanţare proiect măsura
7.2 FEADR) – Valoarea investiţiei: 114 mii lei, buget local (2015-2020)
• Modernizare străzi comuna Sănduleşti – Valoarea investiţiei: 400 mii lei,
buget local şi fonduri europene (2016-2019)
• 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)
• Sistem de monitorizare trafic rutier şi zone de interes în municipiul Turda –
Valoarea investiţiei: 4.502 mii lei, fonduri structurale + buget de stat + buget
local (2014-2018)
• Sistem de management al traficului rutier în municipiul Turda –Valoarea
investiţiei: 9.000 mii lei, fonduri structurale + buget de stat + buget local
(2014-2018)
• Modernizare iluminat public în comuna Ciucea – Valoarea investiţiei: 64,2 mii
lei, buget local (2013-2017)
• Reabilitare, modernizare şi extindere iluminat public în comuna Mihai Viteazu
– Valoarea investiţiei: 1363,7 mii lei, buget local (2012-2017)
• Construire parkinguri în cartiere, municipiul Cluj-Napoca - Valoarea
investiţiei: 49000 mii lei, buget local (2015-2018)
11.2 Infrastructură feroviară
• Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj
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Denumire obiectiv
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An
An
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începere finalizare Alocatie
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investiţie obiectiv
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Modernizare sisteme de alimentare cu apă şi
canalizare în Statia CF Aghires (proiectare si
263
executie) – surse proprii
Modernizare instalatie CED (instalaţii de
centralizare electrodinamică ) Statia CF
225
BACIU (proiectare) - surse proprii
Sistem supraveghere video st. CF Aghires, Cluj
Napoca Est, Huedin, Gherla, Nasaud, Campia
111
Turzii si Dej Triaj - surse proprii
Eficientizare energetică corp PIF 1971 Sediu
257,75
SRCF Cluj (proiectare+executie) - surse proprii
Reparatie capitala instalatie interioara de
incalzire, sediu SRCF Cluj
510,5
(proiectare+executie) - surse proprii
Reparaţie capitala clădire călători st. CF Câmpia
1.480,59
Turzii (proiectare si execuţie) - surse proprii
Reparatie capitala si reabilitare termica Clădire
796,48
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2017
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2017
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8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

Regulator Circulaţie statia CF Dej - surse
proprii (proiectare+executie)
Reabilitare termica cladire Calatori Statia CF
Gherla-(proiectare si execuţie) - surse proprii
Reparatie capitala acoperis si fatade Clădire
Călători staţia CF Cluj Napoca lung parcurs
(proiectare+executie) - surse proprii
Modernizare Clădire Călători, Cladire CED si
peroane, Statia CF Apahida (proiectare +
executie) - surse proprii
Eficientizare energetică clădire Sediu Secţie L3
CLUJ (proiectare+executie) - surse proprii
Reparatie capitala instalatie interioara si
exterioara de incalzire, Dej Triaj
(proiectare+executie) - surse proprii
Modernizare trecere la nivel km 490+785 linia
300 Bucureşti-Episcopia Bihor Fir I+II intre
statiile Apahida-Cluj Napoca Est
(proiectare+executie) - surse proprii
Modernizare trecere la nivel km 491+906, linia
300 Bucureşti-Episcopia Bihor Fir I+II, intre
statiile Apahida-Cluj Napoca Est
(proiectare+executie) - surse proprii
Modernizare trecere la nivel km 45+035, linia
412 Apahida-Baia Mare fir I+II, intre statiile
Gherla - Dej Calatori (proiectare+executie) surse proprii
Reparatie linie CF Valea Florilor - Boju, fir 1
km 464+687,09-472+747,08 (inclusiv linia III
directa din statia CF Valea Florilor) – buget de
stat
Proiectare si executie RK pod km 493+018 fir
I linia 300 Bucuresti - Ep. Bihor intre statiile
Apahida – Cluj Napoca Est - buget de stat
Consolidare terasament instabil km 452+100452+600, Linia C.F. 300 Bucureşti-Episcopia
Bihor, Fir II, între staţiile Cîmpia Turzii –
Valea Florilor - buget de stat
Consolidare terasament km 457+400/600,
Linia C.F. 300 Bucureşti – Episcopia Bihor,
Fir I, între staţiile Cîmpia Turzii – Valea
Florilor - buget de stat
Modernizare cu instalatie CED(instalaţii de
centralizare electrodinamică ) statia CF Baciu
Triaj –Executie - buget de stat
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2474
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• Asigurarea siguranţei şi securităţii pentru călători şi pentru marfă printr-un
management de calitate
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12. IT
Instituţii implicate:
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
• Casa Judeţeană de Pensii Cluj
• Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj
• Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj
• Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj
• Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj
• Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Cluj
• Realizarea proiectelor în domeniul comunicaţiilor şi informaticii la nivelul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj
o introducerea în domeniul „poliţia.local” a utilizatorilor şi staţiilor de
lucru din cadrul inspectoratului şi a structurilor asigurate pe linie de
IT&C.
o mentenanţa şi dezvoltarea site-ului de INTRAPOL al inspectoratului,
pentru o comunicare internă optima.
o actualizarea site-ului de internet al inspectoratului, pe platforma Poliţiei
Române
• Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice (Casa
Județeaă[ de Pensii Cluj)
• Monitorizarea funcţionării sistemului informatic unic integrat al sistemului de
asigurări sociale de sănătate, pe toate modulele acestuia şi remedierea
eventualelor disfuncţionalităţi de structurile abilitate
• Creşterea gradului de informatizare a instituţiilor şi utilizarea eficientă a
aplicaţiilor (O.J.C.P.I. Cluj)
o e-Terra CF – Sistem informatic de procesare şi soluţionare a cererilor
legate de publicitate imobiliară - elaborarea şi analizarea lunară a
situaţiilor statistice privind modul de soluţionare a cererilor şi lucrărilor
depuse;
o e-Terra 3 – Sistem Informatic de înregistrare a imobilelor în evidenţa
de cadastru şi carte funciară; coordonarea înregistrării cererilor la
ghişeele de relaţiii cu publicul;
o persoanelor fizice/juridice autorizate - înregistrarea şi actualizarea bazei
de date cu privire la persoanele fizice/juridice autorizate la nivelul
ANCPI şi unităţile subordonate;
o SIGCF – Sistem Informatic de gestiune a cărţilor funciare – realizarea
în cursul anului a conversiei unui număr de 10.000 cărţi funciare;
o DDAPT – Arhivă digitală pentru titlurile de proprietate, actualizată la
zi.
• Gestionarea eficientă a informațiilor de interes public, creșterea transparenței
comunicării pe site-ul Inspectoratului Scolar Judeţean Cluj
• Continuarea introducerii catalogului on.-line
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• Gestionarea uniformă a completării machetelor din SIIIR
• 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, construiţi pe baza surselor statistice din Sistemul Statistic
Naţional.
• Creșterea accesului populației la informațiile de interes public
• Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu şi implicarea acestuia la
luarea deciziilor de mediu
• Implementarea si administrarea Sistemului national Informational Integrat de
Mediu
o Primirea actelor de reglementare conform cererilor online aferente
domeniului Reglementari transmise de operatorii economici prin
intermediul aplicatiei webform extern.
o Crearea dosarelor (sincronizarea cu cererea electronica ) in Serviciul
SIM.Reglementari al aplicatiei ELO.
o Redactarea de catre consilieri a actelor de reglementare utilizand
aplicatia SIM Webform Intern (componenta pentru editarea actelor de
reglementare- sabloane pentru autorizatii de mediu, revizuiri autorizatii
de mediu, decizii incadrare EIA/EA, decizii incadrare SEA )
• Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)
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13. INTERNE
Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante
componente ale statului de drept şi presupune prestarea unui serviciu
public de bază pentru populaţie cu finalitate în asigurarea securităţii şi
siguranţei cetăţeanului.
Planul judeţean de acţiuni vizează combaterea infractionalităţii de
toate tipurile şi soluţionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă.
Instituţii responsabile:
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
• Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj
13.1 Eficientizarea şi dinamizarea activităţilor poliţiei
• Promovarea propunerilor pentru îmbunătăţirea structurii inspectoratului în
concordanţă cu situaţia operativă înregistrată
• Perfecţionarea pregătirii personalului în conformitate cu standardele europene
• Realizarea proiectelor în domeniul logistic privind investiţiile aflate în
derulare.
• Realizarea proiectelor în domeniul comunicaţiilor şi informaticii
13.2 Creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului
• Modernizarea conceptuală şi funcţională în domeniul prevenirii criminalităţii 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
• Menţinerea unei rate a criminalităţii în limite rezonabile
o Organizarea de razii, acţiuni 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 siguranţa cetăţeanului
• Creşterea siguranţei în şcoli - Implementarea Planului de măsuri privind
asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă
unităţilor de învăţământ preuniversitar
• Prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiare şi a corupţiei:
o Îmbunătăţirea permanentă a activităţilor pentru contracararea
criminalităţii economico-financiare, în special a evaziunii fiscale
o Prevenirea şi combaterea infracţiunilor sau altor nereguli ce se comit în
domeniul circulaţiei mărfurilor, protejarea populaţiei împotriva unor
activităţi comerciale ilicite
o Investigarea faptelor de corupţie şi colaborarea în acest sens cu
structurile competente, sub supravegherea Parchetelor
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• Prevenirea şi contracararea infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei şi a
proprietăţii acesteia:
o Organizarea unor acţiuni în vederea prevenirii faptelor de natură
judiciară, în special a faptelor cu violenţă şi contra patrimoniului
o Creşterea operativităţii în soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor
o Monitorizarea şi destrămarea grupurilor infracţionale nestructurate şi
ocazionale.
• Asigurarea ordinii şi liniştii publice în întărirea climatului de siguranţă şi
realizarea unei colaborări eficiente cu ceilalţi factori abilitaţi în domeniu:
o Aplicarea Sistemului integrat de prevenire şi combatere a fenomenului
infracţional stradal
o Creşterea fermităţii în sancţionarea criminalităţii stradale şi a oricăror
genuri de fapte prin care sunt lezate drepturile şi libertăţile fundamentale
ale cetăţenilor
o Scăderea timpului de reacţie şi creşterea operativităţii în intervenţie a
formaţiunilor de ordine publică la evenimentele semnalate de cetăţeni
o Eficientizarea activităţilor la nivelul secţiilor de poliţie rurală şi a
posturilor de poliţie comunală pentru creşterea nivelului de siguranţă a
cetăţenilor din mediul rural
o Intensificarea controalelor efectuate în domeniul pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor
o Intensificarea controalelor pentru combaterea delictelor silvice
• Prevenirea şi combaterea infracţiunilor la regimul circulaţiei rutiere
o Implementarea Programului partenerial pentru prevenirea accidentelor
rutiere.
o Organizarea şi efectuarea de acţiuni şi controale tematice, pe principalele
cauze ale producerii accidentelor de circulaţie: viteza, depăşiri, priorităţi,
pietoni
13.3 Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare a poliţiei cu societatea civilă
• Asigurarea accesului la informaţiile de interes public, în conformitate cu Legea
nr. 544/2001
• Îmbunătăţirea serviciului de relaţii cu publicul la ghişeele poliţiei
• Mediatizarea activităţilor desfăşurate, a competenţelor conferite de legi şi
invitarea reprezentanţilor mass-media la acţiunile desfăşurate pentru prevenirea
criminalităţii
13.4 Prevenirea si diminuarea riscului la inundatii al populaţiei şi a creşterii
gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a bunurilor
• Creşterea calităţii şi eficientizarea activităţilor preventive desfăşurate în
vederea integrării comunităţilor locale în efortul de prevenire a situaţiilor de
urgenţă.
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o Orientarea activităţilor preventive către promovarea măsurilor de
reducere a riscului la dezastre şi crearea mentalităţii proactive a
populaţiei privind reacţia în situaţii de producere a dezastrelor
o Desfăşurarea activităţilor de prevenire pe baza criteriului de eficienţă,
prin folosirea raţională a resurselor, evaluarea permanentă a evoluţiei
situaţiei operative şi mobilizarea energiilor către punctele slabe în raport
cu starea de operativitate
o Evaluarea risurilor de producere a dezastrelor la nivelul judeţului în
cadrul proiectului RO-RISK demarat de I.G.S.U.
o Organizarea concursurilor tehnico-aplicative ale elevilor Prietenii
pompierilor şi Cu viaţa mea apăr viaţa
o Desfăşurarea Campaniilor naţionale de informare preventivă F.O.C. –
Flăcările Omoară Copiii şi R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile Sunt
Catastrofale.
o Implementarea proiectului Ştiu să acord Primul Ajutor ăn şcoală –
activităţi de instruire a cadrelor didactice cu privire la acordarea primului
ajutor de bază în unitatea de învăţământ
o Informarea cetăţenilor privind riscurile care le pot afecta viaţa şi
proprietatea şi măsurile pe care aceştia trebuie să le cunoască pentru
protecţia în situaţii de urgenţă
• Îmbunătăţirea concepţiei şi modului de acţiune pentru realizarea intervenţiilor
şi altor misiuni de urgenţă specifice
o Elaborarea „Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă
o Colaborarea şi cooperarea cu Comitetele Locale pentru Situaţii de
Urgenţă şi instituţiile din componenţa Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu
centrele operative constituite la nivelul instituţiilor publice cu activitate
temporară şi/sau permanentă
o Actualizarea şi completarea „Schemei cu riscurile teritoriale” precum şi
actualizarea planurilor de cooperare cu instituţiile care au atribuţii în
acest domeniu.
o Centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor în ceea ce priveşte
situaţiile de urgenţă produse şi evoluţia acestora, pe tipuri de risc
o Întocmirea şi transmiterea la toate unităţile administrativ-teritoriale din
judeţ a avertizărilor meteo şi hidrologice anterior producerii situaţiilor de
urgenţă, funcţie de prognozele instituţiilor de profil
o Planificarea, organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, cu subunităţile din
componenţa unităţii şi angrenarea în această activitate a membrilor
Comitetului Judeţean, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, a
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând a
populaţiei, în rezolvarea unor situaţii provocate de factori umani sau
naturali
o Organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor cu angrenarea instituţiilor şi
structurilor cu responsabilităţi în domeniu, autorităţilor locale, populaţiei
în rezolvarea unor situaţii provocate de factori antropici sau naturali
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o Pregătirea şi executarea a două antrenamente de mobilizare cu
indicativele proprii
o Planificarea, organizarea şi desfăşurarea serviciilor profesioniste pentru
situaţii de urgenţă
o Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor
publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
o Avizarea planurilor de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a serviciilor
voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta din judetul Cluj
o Transmiterea informarilor, atentionarilor, avertizarilor meteorologice,
hidrologice, privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, conform
fluxului informational, inclusiv catre Inspectoratul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” Cluj si autoritatile locale

14. CULTURĂ, CULTE ŞI MINORITĂŢI
Cultura naţională este expresia cea mai cuprinzătoare a identităţii
naţionale înţeleasă în profunzimea şi diversitatea ei istorică, dar şi unul al
includerii sociale, care stă la baza oricărui proces de educare, pregătire şi
dezvoltare profesională, patrimoniul cultural reprezintând o esursă
valoroasă pentru creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi
coeziunea socială.
Misiunea principală rezidă în valorificarea intensivă şi extensivă a
patrimoniului cultural material şi imaterial al judeţului..
Instituţii responsabile:
• Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
• Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj
• Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj
• Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca
• Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj
• Consiliul Judeţean Cluj
• Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ
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14.1 Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii care să ofere
expertiza necesară configurării politicilor publice în domeniu
• Continuarea relațiilor deja stabilite cu uniunile de creatori, organizațiile
profesionale ale specialiștilor în cultură, Academia Română – filiala Cluj,
marile universități clujene
• Inițierea unui dialog cu uniunile de creatori, organizațiile profesionale ale
specialiștilor în cultură, Academia Română – filiala Cluj, marile universități
clujene în vederea creionării mecanismului consultativ și transmiterea către
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a rezultatelor obținute.
14.2. Crearea unui parteneriat public-privat în domeniul culturii care să susțină
investițiile în cultură și creațiile vii
• Acordarea de asistență de specialitate persoanelor fizice sau juridice cu
activitate în domeniul culturii
14.3. Asigurarea publicităţii activităţii instituţiilor culturale
• Colaborarea cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru
implementarea proiectelor legislative cuprinse în Programul de guvernare prin
formularea de observații și sugestii derivate din experiența practică a Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Cluj
• Formularea către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale de propuneri de
revizuiri ale actelor normative prin prisma experienței aplicării lor.
14.4. Sprijinirea creatorilor independenți și a ONG-urilor culturale
• Acordarea de asistență de specialitate persoanelor fizice sau juridice care
doresc să aplice pentru programele Administrației Fondului Cultural Național
• Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de creaţie,
organizarea de expoziţii şi evenimente culturale
o Concursul Naţional Literar Studentesc Vox Napocensis
o Festivalul Internaţional de Poezie Lucian Blaga
o Concursul Naţional de poezie şi eseu Octavian Goga
o Organizarea serbării câmpeneşti Pintea Viteazul, comuna Chiuieşti
o Festivalul Internaţional „Mugurel de Cântec şi Joc”, cu participarea
ansamblurilor folclorice naţionale şi internaţionale, comuna Mihai
Viteazu
• Promovarea culturii şi activităţilor vocaţionale prin dezvoltarea taberelor
sociale şi tematice, activităţilor de agrement pentru copii, studenţi şi tineri
o Histrioniada Liceenilor – festival de tatru pentru liceeni
o Clubul de lectură Nepotu lui Thoreau
o FOTOONG – cursuri de iniţiere în fotografie şi prelucrare digitală a
imaginii pentru ONG
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14.5. Inventarierea şi clasarea patrimoniului naţional construit şi mobil, salvarea,
protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, ca
şi a siturilor şi ansamblurilor urbane şi a monumentelor de for public
• Organizarea şedinţelor Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice în vederea
avizării lucrărilor de construcţie şi a intervenţiilor la clădiri monumente istorice
sau din raza de protecţie a acestora
• Evaluarea bunurilor culturale în vederea exportului temporar sau definitiv
• Exercitarea dreptului de preempţiune al statului român la vânzarea unor
locuinţe aflate în clădiri din lista monumentelor istorice
• Supravegherea cercetărilor arheologice de pe raza judeţului, delimitarea
siturilor arheologice
• Verificarea respectării legalităţii intervenţiilor de reparaţii/construcţii la clădiri
monumente istorice sau din zona de protecţie a acestora
• Continuarea programului de elaborare a obligaţiilor de folosinţă pentru
monumentele istorice
• Urmarirea procesului de amplasare a însemnelor de identificare pe clădirile
monumente istorice
• Propuneri de clasare şi realizarea de dosare de clasare, prin actualizarea
periodică a Listei Monumentelor Istorice, prin sprijinirea iniţiativelor private
de clasare, prin controlul legal al bunurilor culturale destinate exportului
• Realizarea unui program complex de inspecţii şi controale care să reflecte o
implicare sporită a instituţiei în teritoriu. Aplicarea de avertismente şi sancţiuni
contravenţionale, semnalarea infracţiunilor către organele abilitate.
• Revitalizarea castrelor romane de la Turda, Bologa şi Gilău, cu sprijinul
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Cluj
14.6. Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor naționale
• Controlul periodic al muzeelor din judeţ, în conformitate cu atribuțiile legale
14.7. Gestiune, protecţia şi promovarea culturii locale şi a patrimoniului cultural
local si național
• Sprijinirea proiectelor dezvoltate de către comunitățile locale în domeniul
culturii, acordarea de consultanță de specialitate.
• Sprijinirea proiectului de finalizare a restaurării clădirii Operei Române din
Cluj.
14.8. Promovarea/publicarea edițiilor naționale a marilor clasici
• Sprijinirea/inițierea de campanii în favoarea lecturii
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• Formularea de soluții tehnice necesare pentru rezolvarea problemei difuzării
literaturii române la nivelul judeţului.
• Promovarea culturii şi activităţilor vocaţionale prin dezvoltarea taberelor
sociale şi tematice, activităţilor de agrement pentru copii, studenţi şi tineri
o Histrioniada Liceenilor – festival de tatru pentru liceeni
o Clubul de lectură Nepotu lui Thoreau
o Proiecte ale ONG-urilor finanţate la Consursul Local de Proiecte (prin
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj)
14.9. Restauraree și amenajarea acelor imobile ce vor fi incluse în circuitul turistic
(patrimoniul cultural imobil)
• Sprijinirea proiectelor de investiții private în patrimoniul cultural imobil prin
acordarea de asistență de specialitate în privința intervențiilor asupra
monumentelor istorice și în zona de protecție a acestora.
• Debirocratizarea și fluidizarea procedurilor legate de exercitarea dreptului de
preempțiune.
14.10. Pregătirea Centenarului Marii Uniri
• Sprijinirea restaurării caselor memoriale ale artizanilor Marii Uniri; susținerea
înființării unor noi asemenea lăcașuri acolo unde este cazul și amplasarea de
plăci comemorative pe case și clădiri în care s-au luat decizii legate de actul de
la Alba Iulia
• Sprijinirea proiectelor legate de realizarea în Cluj-Napoca a statuilor
cardinalului Iuliu Hossu și cea a lui Iuliu Maniu.
• Editarea de monografii și cercetări istorice novatoare, care să restabilească
adevărurile deformate în perioada comunistă.
14.11. Îmbunătăţirea situaţiei romilor prin eficientizarea măsurilor ce vizează
aspecte sectoriale
• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional, a abandonului
şcolar, prevenirea absenteismului şcolar
o Informarea şi mediatizarea în comunităţile de romi a ofertei educaţionale
de la nivel preşcolar până la liceu
o Campanii de promovare a ofertei educaţionale în mod special referitoare
la locurile distincte alocate elevilor romi la liceu
o Derularea programului A doua şansă
o Susţinerea mediatorilor şcolari
o Monitorizarea modului de integrare în colectivul şcolar a elevilor
proveniţi din grupurile dezavantajate (ex. elevi de etnie romă)
o Elaborarea de proiecte europene de susţinere a educaţiei Şcoala pentru
toţi, Profesori motivaţi
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•

o Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic – implicarea în
proiectele de susţinere a educaţiei pentru copiii/elevii care sunt în risc de
abandon şcolar, cu prioritate pentr uelevii din învăţământul profesional
o Încheierea planurilor de colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, Gruparea Mobilă de
Jandarmi Cluj-Napoca, Agenţia Naţională Antidrog, Agenţia pentru
Combaterea Traficului de Persoane
o Monitorizarea numărului de absenţe, a modului de organizare a
serviciului pe şcoală, a posibilelor cauze de părăsire a şcolii
o Monitorizarea aplicării ROFUIP şi a Statutului elevului
o Continuarea introducerii catalogului on-line
o Implicarea părinţilor în viaţa şcolii prin acţiuni al psihologilor şcolari
o Comisia de reorientare scolar-profesionala - se intruneste la solicitarea
parintilor elevilor si studentilor din jud.Cluj cu probleme medicale care
le pot afecta sanatatea in cazul continuarii procesului de invatamant in
unitatea in care sunt inscrisi
Promovarea culturii şi limbii romani materne în şcoli
o Formarea cadrelor didactice şi creşterea numărului acestora (profesori de
limba romani, educatori şi învăţători romi)
o Organizarea de concursuri tematice: Olimpiada Naţională de Limba
romani – etapă judeţeană, comemorarea zilei dezrobirii, concursul
Diversitatea-o şansă în plus pentru viitor, Călătoria mea multiculturală,
concursul de creaţie în limba romani Stefan Fuli, olimpiada de Istorie şi
tradiţii rome
o Susţinerea financiară a programelor şi proiectelor adresate de organizaţiile

neguvernamentale ale romilor în vederea realizării unor activităţi culturale
şi/sau de tineret (Consiliului Judeţean Cluj)
o Identificarea meşteşugurilor tradiţionale rome (lingurari, fierari, împletitori) şi
a meşteşugarilor romi în vederea promovării acestora prin intermediul
manifestărilor culturale şi tradiţionale desfăşurate prin intermediul Asociaţiei
Produs de Cluj
• Asigurarea de servicii integrate în domeniul protecţiei sociale la nivel comunitar

o Funcţionarea serviciilor sociale integrate conform standardelor minime
de calitate existente
o Evaluarea, monitorizarea şi plata subvenţiei de la bugetul de stat pentru
furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi, care administrează unităţi
de asistenţă socială
o Administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială care
vizează incluziunea socială (alocaţii pentru susţinerea familie, ajutoare
sociale, alocaţii de plasament)
o Identificarea/cartografierea nevoilor medico-sociale ale populaţiei cu
risc atât în mediul urban, cât şi în mediul rural
o Promovarea valorilor familiale prin campanii de informare şi
sensibilizare
o Monitorizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie şi
asigurarea creşterii şi educării acestuia în cadrul comunităţii
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• Asigurarea accesului pe piaţa muncii

o Derularea programelor speciale de ocupare a fortei de munca pentru
comunitati cu numar mare de etnici romi
o Facilitarea accesului la programe de formare profesionala a persoanelor
de etnie roma care au un nivel de studii corespunzator programului de
formare
• Asigurarea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la servicii de
sănătate de bază, preventive şi curative, integrate şi de calitate
o Catagrafierea persoanelor de etnie romă
o Implicarea mediatorului sanitar pentru înscrierea romilor la medici de
familie
o Instruirea mediatorilor sanitari si asistentilor medicali comunitari privind
stimularea masurilor de promovare a sanatatii –educatie pentru sanatate
o Reducerea riscurilor si prevenirea imbolnavirilor prin efectuarea
vaccinărilor necesare
o Acordarea de consiliere/furnizarea de informaţii utile asiguraţilor în
scopul validării/dobândirii calităţii de asigurat în sistemul de asigurări
sociale de sănătate
o Acordarea de consiliere privind modalităţile de accesare de către
asiguraţi a serviciilor medicale acordate de furnizorii care au încheiat
contracte de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate Cluj
o Informarea asiguraţilor asupra drepturilor şi obligaţiilor care le revin în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor
egale în vigoare
o Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor
▪ Supravegherea si monitorizarea dezvoltarii fizice si a sanatatii
copiilor prin examene medicale de bilant
▪ Monitorizarea si centralizarea dispensarizarii copiilor depistati cu
afectiuni cornice de catre cabinetele medicale scolare
▪ Identificarea şi cuantificarea riscului specific pentru sănătate
generate de comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool,
comportament, alimentar, sexual, agresivitate, suicid)
▪ Monitorizarea si centralizarea datelor de morbiditate ale triajului
epidemiologic
al
copiilor
dupa
vacante
in
ianuarie,februarie,aprilie,septembrie,noiembrie
▪ Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitatile scolare
o Controlul calităţii serviciilor medicale de sănătate
o 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
populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţi greu accesibile
o Identificarea comunitatiilor cu acces dificil la serviciile de sanatate si
organizarea de campanii suplimentare de vaccinare pentru acestea
• Prevenirea infracţionalităţii
o Monitorizarea stărilor conflictuale existente în comunităţile de romi, în
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vederea prevenirii/degenerării acestora
o Îndrumare/consiliere a persoanelor din comunităţile de romi, cu risc crescut de
victimizare

o Intensificarea activităţilor circumscrise prevenirii şi combaterii
infracţiunilor stradale, a faptelor antisociale, în zonele publice şi în
instituţiile de învăţământ
o Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de sare
civilă şi de identitate, în vederea referirii acestora către autorităţile
publice locale competente
o Recrutarea personalului pentru structurile Poliţiei Române, din rândul
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
o Promovarea profesiei de poliţist, prin derularea de campanii, în
colaborare cu alte structuri ale M.A.I., pentru atragerea şi recrutarea din
rândul tinerilor romi, candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din
structura ministerului
o Desfăşurarea programe de educaţie juridică, civică şi de prevenire, a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în rândul cetăţenilor
de etnie romă
o Organizarea activităţilor de prevenire a violenţei, a traficului de
persoane, a consumului de substanţe psihotrope
o Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a
violentei la elevi - aplicarea a doua chestionare de autoevaluare psihocomportamentala si de evaluarea comportamentului agresiv la unitati
de invatamint si are ca scop reducerea actelor de violenta si promovarea
comportamentelor pro-sociale in scoli
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15. TINERET ŞI SPORT
Instituţii responsabile:
• Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Cluj
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
• Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj
• Comisariatul Regional/Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al Judeţului Cluj
• Oficiul Teritorial pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj
• Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
15.1 SPORT
• Încurajarea sportului de masă
o Realizarea obiectivelor si indicatorilor din Programul “Sportul pentru
toţi” (cca. 60 acţiuni)
▪ menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării
cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric
favorizant.
▪ încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod
continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;
▪ atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o
discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru
organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive
▪ ameliorarea starii de sanatate fizica si mentala a cetatenilor
clujeni,
▪ cresterea increderii, autostima, respect de sine si semeni si
promovarea fair-play-ului
▪ atragerea si incurajarea populatiei pentru activitati in aer liber
▪ atragerea copiilor pentru practicarea jocurilor de miscare ca
alternativa la calculator
▪ metinerea tonusului muscular si a vitalitatii, jocuri aplicative
pentru copiii care nu vor pleca in vacanta
o Organizarea săptămânală de acţiuni sportive de masă (52 acţiuni)
o Organizarea de acţiuni sportive în mediul rural
• Promovarea sportului de performanta
o Organizarea de campionate naţionale de atletism, judo, haltere, şah,
patinaj role viteză, cros, lupte, scrimă, gimnastică, modelism, culturism,
ciclism, călărie, orientare, patinaj, box, volei, tenis, tenis de masă,
nataţie, handbal, baschet, rugby, raliu, etc.
o Acţiuni de selecţie organizate de Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi
Sport Cluj (30 acţiuni, 6.000 participanţi, 600 selecţionaţi)
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o Organizarea de cantonamente sportive
o Îndrumarea tehnico-metodică şi de specialitate a structurilor sportive din
judeţ
o Achiziţionarea de echipamente şi materiale sportive
• Promovarea educaţiei sportive şi de voluntariat în şcoli – constituirea de
asociaţii sportive fără personalitate juridică în şcoli (30)
• Monitorizarea planului judeţean de acţiune pentru alimentaţie sănătoasă şi
activitate fizică la copii şi adolescenţi
• Organizarea unor competiţii sportive naţionale şi internaţionale de anvergură,
de campionate şcolare şi universitare, acţiuni sportive recreative
o Competiţii sportive şi acţiuni cuprinse în calendarul Direcţiei
Judeţene pentru Tineret şi Sport Cluj – 170 acţiuni
o Alte competiţii sportive organizate în judeţ – 50 acţiuni
o Acţiuni sportive recreative - 20 acţiuni
o Competiţii sportive/acţiuni oficiale naţionale desfăşurate de structuri
sportive cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport Cluj –
85 acţiuni
o Competiţii sportive/acţiuni oficiale internaţionale desfăşurate de
structuri sportive cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi
Sport Cluj – 25 acţiuni
15.2 TINERET
• Implicarea în educaţia complementară a tinerilor
o Fit Day – proiect în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană Sportul pentru
Toţi Cluj
o Proiecte ale ONG-urilor finanţate la Concursul Local de Proiecte
• Promovarea culturii şi activităţilor vocaţionale prin dezvoltarea taberelor
sociale şi tematice, activităţilor de agrement pentru copii, studenţi şi tineri
o Histrioniada Liceenilor – festival de tatru pentru liceeni
o Clubul de lectură Nepotu lui Thoreau
o FOTOONG – cursuri de iniţiere în fotografie şi prelucrare digitală a
imaginii pentru ONG
o Tinere talente
o Dias cubanos în Cluj
o Proiecte ale ONG-urilor finanţate la Concursul Local de Proiecte
• Consiliere şi orientare în carieră
o Proiecte ale ONG-urilor finanţate la Concursul Local de Proiecte
o Centrul de Resurse pentru ONG-uri
• Promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a implicării sociale în rândul
tinerilor
o Zilele Tineretului ( proiect prin care se marchează 2 Mai – Ziua
Naţională a Tineretului )
o Proiecte ale ONG-urilor finanţate la Concursul Local de Proiecte
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o Gala voluntarilor
o Voluntari împreună !
o Formarea corpului de profesori voluntari în grupul Voluntari pentru
educaţie
• Egalitate de şanse pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate (tineri din
mediul rural, tineri cu dizabilităţi, tineri de etnie romă, etc.)
o Informarea şi mediatizarea în comunităţile de romi a ofertei educaţionale
de la nivel preşcolar până la liceu
o Campanii de promovare a ofertei educaţionale în mod special referitoare
la locurile distincte alocate elevilor romi la liceu
o Organizarea de concursuri tematice: Olimpiada Naţională de Limba
romani – etapă judeţeană, comemorarea zilei dezrobirii, concursul
Diversitatea-o şansă în plus pentru viitor, Călătoria mea multiculturală,
concursul de creaţie în limba romani Stefan Fuli, olimpiada de Istorie şi
tradiţii rome
o Administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială care
vizează incluziunea socială (alocaţii pentru susţinerea familie, ajutoare
sociale, alocaţii de plasament)
o Monitorizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie şi
asigurarea creşterii şi educării acestuia în cadrul comunităţii
o Recrutarea personalului pentru structurile Poliţiei Române, din rândul
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
o Promovarea profesiei de poliţist, prin derularea de campanii, în
colaborare cu alte structuri ale M.A.I., pentru atragerea şi recrutarea din
rândul tinerilor romi, candidaţi pentru instituţiile de învăţământ din
structura ministerului
o Administrarea, gestionarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială care
vor forma venitul minim de incluziune: alocaţia pentru susţinerea
familiei; ajutorul social; ajutorul pentru încălzirea locuinţei
o Activităţi de informare şi consiliere privind înfiinţarea şi licenţierea
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
o Efectuarea de campanii tematice şi inopinate de către inspectorii sociali
în domeniul respectării dreptului la acces al persoanelor cu dizabilităţi
o Proiecte ale ONG-urilor finanţate la Concursul Local de Proiecte
o Monitorizarea integrării în colectivul şcolar a elevilor proveniţi din
grupurile dezavantajate (elevi romi, orfani, cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate)
o Elaborarea de proiecte europene în susţinerea educaţiei Şcoala petnru
toţi şi Profesori motivaţi
o Asigurarea şcolarizării elevilor diagnosticaţi cu boli oncologice în
unităţile spitaliceşti
o Asigurarea studiilor şi oferirea de locuri în învăţământul postliceal
pentru elevii cu deficienţe
o Implicarea în proiectele de susţinere a educaţiei pentru copii/elevii care
sunt în risc de abandon şcolar, cu prioritate pentru elevii din
învăţământul profesional
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o Sprijinirea accesului la studii, precum şi echivalarea studiilor pentr utoţi
elevii repatriaţi
Înfiinţarea centrelor comunitare de tineret
o Activităţi permanente în cadrul Centrului de Tineret Mihai Viteazu
o Festivalul Mugurel de cântec şi de joc
o Proiectul Tinerii din rural în UE - perspective
Angrenarea populaţiei într-o formă de mişcare organizată - Proiecte ale ONGurilor finanţate la Concursul Local de Proiecte
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale a tinerilor din regiunea Nord-Vest
Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, microîntreprinderi si
întreprinderile mici pentru pregătirea planului de afaceri şi gestionarea
implementării acestuia în vederea dezvoltării exploataţiei agricole pentru a se
orienta spre piaţă şi pentru îmbunătăţirea managementului în contextul
respectării standardelor comunitare
Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de
bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole
Organizarea concursurilor tehnico-aplicative ale elevilor Prietenii pompierilor
şi Cu viaţa mea apăr viaţa
Desfăşurarea Campaniilor naţionale de informare preventivă F.O.C. –
Flăcările Omoară Copiii şi R.I.S.C. – Renunţă! Improvizaţiile Sunt
Catastrofale.
Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor - Identificarea şi cuantificarea
riscului specific pentru sănătate generate de comportamentele cu risc (droguri,
fumat, alcool, comportament, alimentar, sexual, agresivitate, suicid)
Reducerea riscurilor pentru sănătate în colectivităţi de copii şi tineri şi
asigurarea unei alimentaţii sănătoase - acţiuni de control privind programul
„Laptele şi cornul” și încurajarea consumului de fructe în școli, în unitățile de
învățământ, inclusiv creșe și școli speciale privind asigurarea microclimatului
corespunzător, în taberele şcolare, în unităţile de învăţământ preuniversitar și
cabinetele de medicină școlară., în unităţile de învăţământ universitar și în
unităţile de catering care asigură masa în unităţile de învăţământ preuniversitar
Selecţia elevilor capabili de performanţă, pentru formarea Grupelor de
excelenţă la toate specialităţile.
Premierea olimpicilor şi a profesorilor îndrumători, în parteneriat cu Consiliul
Judeţean şi Consiliile Locale
Premierea elevilor cu media 10 la examenele naţionale
Stimularea creării de noi locuri de muncă
o persoane cuprinse la masuri active- tineri Neet-1000 persoane
o persoane ocupate - tineri Neet-400 persoane
o persoane cuprinse in servicii de mediere a locurilor de munca vacante tineri Neet-800 persoane
o Servicii de mediere a muncii - tineri Neet 350 persoane
o persoane cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala tineri Neet-800
Subvenţionarea locurilor de muncă
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o Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca someri
neindemnizati (SLD): 200 persoane din care tineri Neet -50 persoane.
Cuantumul subventiilor fiind de 900 de lei /luna, aceasta acordandu se
pentru o perioada de 12 luni cu obligatia de a mentine raporturile de
munca sau de serviciu 18 luni.
o Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza in munca
absolventi de invatamant: 300 persoane. Cuantumul subventiilor fiind de
900 de lei /luna, aceasta acordandu se pentru o perioada de 12 luni cu
obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu 18 luni.
o Acordarea de subventii la angajatorii de insertie, pe baza contractelor de
solidaritate:10 din care tineri Neet -5.
• Incadrarea in munca a tinerilor Neet S - actinunile AJOFM Cluj sunt corelate
cu politica nationala de susținere a investițiilor destinate să cresterii
participarii pe piața muncii fiiind vizați tinerii care nu sunt încadrați
profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și alte
grupuri vulnerabile. La nivel national s-a depus in conformitate cu
AP2/PI8.ii/OS2.3 proiectul necompetitiv destinat cresterii numarului de tineri
NEET S someri cu varsta intre 16-24 de ani inregistrati in evidenta AJOFM
Cluj.
• Acordarea de prima de incadrare absolventilor de invatamant: 50 pesoane ,
Cuantumul primei fiind de 500 lei
• Încheierea de protocoale de colaboarare cu Universitatile clujene precum si cu
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj incadrindu-ne astfel intr-o abordare
multisectorială , cu masuri proactive de facilitare a tranzitiei de la scoala la
viata.
• Realizarea de activitati de informare si consiliere in UAT-uri din judetul Cluj,
in unitatile de invatamant si univesitati in vedrea atragerii tinerilor ( in special
a celor din categoria NEET S) in evidentele AJOFM Cluj in vederea facilitarii
tranzitiei catre piata muncii
• Dezvoltarea actiunilor educative, in particular a celor indreptate spre
consumatorii tineri
o Organizarea de intalniri a specialistilor CJPC cu elevii din scolile clujene
la orele de educatie pentru sanatate si la orele de dirigentie sau
distribuirea unor materiale informative in scopul educarii lor in calitate
de consumatori;
o Concursuri tematice interscolare (organizarea Concursului National
“Alege!Este dreptul tau!”)
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