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I. CONSIDERA II GENERALE 
 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340 din 2004 Republicată, privind prefectul şi institu ia 
prefectului, prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului, ac ionează pentru realizarea la nivelul jude ului 
Alba a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. În acest sens Planul de acţiuni pentru realizarea în 
judeţul Alba a Programului de Guvernare 2017-2020 a fost elaborat în baza art.6 (1), pct.1, lit.(d) din 
Hotărârea Guvernului nr.460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340 din 2004 privind 
prefectul şi institu ia prefectului.  

Institu ia Prefectului Jude ul Alba a elaborat Planul de acţiuni pe anul 2017  pe baza   obiectivelor şi 
direc iilor de ac iune stabilite în Programul de guvernare 2017-2020, a propunerilor formulate de către 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte institu ii aflate în subordinea autorită ilor publice 
centrale, autorită ile publice locale i a altor factori implica i în realizarea Programului de guvernare 2017-
2020. De asemenea s-au avut în vedere priorită ile de dezvoltare ale jude ului cuprinse în Strategia de 
dezvoltare socio-economică a judeţului Alba 2014-2020, în concordan ă cu prevederile Planului de dezvoltare 
Regională 2014-2020 al Regiunii Centru. 

Planul de ac iuni este structurat conform capitolelor din Programul de Guvernare 2017-2020, fiecare 
capitol cuprinzând cele mai importante ac iuni care se vor desfăşura în domeniul respectiv, la nivelul jude ului 
Alba. 

 
 

1.Politici macroeconomice. Fiscalitate. Buget 
 
Obiectiv strategic  
 

 Aplicarea unui model economic bazat pe inova ie i for a de muncă specializată,  care să conducă la 
îmbunătă irea mediului de afaceri din jude ul Alba, precum i cre terea bunăstării cetă enilor.  

 
 
Direc ii de ac iune 

 Combaterea criminalită ii economico-sociale; 
 Creşterea capacită ii de administrare fiscală – asigurarea colectării eficiente a veniturilor statului şi 

acordarea unei aten ii deosebite dezvoltării unei rela ii de parteneriat cu comunitatea oamenilor de 
afaceri; 

 Dezvoltarea unei preocupări permanente pentru îmbunătă irea activită ii, în special în ceea ce priveşte 
oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corectă asupra respectării 
legisla iei fiscale -  la Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Alba; 

 Îndrumarea şi sprijinirea unită ilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execu ia 
acestora; 

 Înăsprirea gradului de sanc ionare pentru evaziune fiscală, concomitent cu creşterea graduală a func iei 
preventive a controlului fiscal, având ca scop reducerea fraudei în domeniul produselor accizabile; 

 Prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul  vamal care au ca efect 
evaziunea şi frauda vamală; 

 Creşterea eficacită ii administra iei vamale prin creşterea gradului de colectare; 
 Promovarea şi valorizarea Biroului Vamal de Interior Alba prin consolidarea profesionalismului  

personalului. 
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2.Economie. Politici industriale. Politici în domeniul resurselor minerale neenergetice. 
Comer  i rela ii interna ionale. Protec ia Consumatorului 
 
Obiectiv strategic  

 Implementarea unor modele de politică industrială inovativă i ecologică, bazată pe subven ii 
condi ionate, abordare policentrică i concentrare pe clusterele de competitivitate, specializarea 
produc iei pe industrii cu intensitate tehnologică ridicată, care să genereze cre terea economică 
inteligentă a jude ului.  
 

 

Direc ii de ac iune 
 

 Satisfacerea necesarului de produse miniere la pre uri competitive, în condi ii de siguran ă şi cu 
respectarea principiilor de dezvoltare durabilă; 

 Ridicarea calită ii vie ii, prin măsuri de protejare a consumatorilor împotriva riscului de a achizi iona 
produse sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze via a, sănătatea, securitatea sau 
interesele economice; 

 Întărirea sistemului de supraveghere a pie ei ; 
 Asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informa i asupra caracteristicilor esen iale ale produselor şi 

serviciilor, de a fi  educa i în calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi despăgubi i pentru 
prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor ; 

 Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea civilă şi cu celelalte institu ii ale statului care au 
atribu ii în domeniul protejării vie ii, sănătă ii, securită ii sau intereselor economice ale 
consumatorilor ; 

 Îmbunătă irea activită ii de metrologie; 
 Modernizarea laboratorului de verificări metrologice; 
 Dezvoltarea altor activită i de metrologie. 

 

3. Fonduri Europene 
 
Obiectiv strategic  

 Accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene, în vederea reducerii decalajelor regionale i 
cre terea socio-economică inteligentă .   

 
 
 
Direc ii de ac iune 

 Implementarea unor programe i proiecte educa ionale finan ate prin fonduri nerambursabile; 
 Derularea  campaniei de primire a cererilor unice  2017 i autorizarea la plată a cererilor din campania 

2016; 
 Acordarea  ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din 

institu iile şcolare; 
 Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli; 
 Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia planta iilor viticole; 
 Acordarea  ajutorului comunitar pentru asigurarea recoltei planta iilor viticole cu soiuri pentru struguri 

de vin; 
 Măsura de investi ii în sectorul vinicol; 
 Acordarea ajutorului financiar comunitar i national acordat in sectorul apicol; 
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 Măsura 215-pachetul A-plă i privind bunăstarea animalelor porcine - sesiunea 1 i 3, pachetul B - plăti 
privind bunăstarea animalelor păsări – sesiunea 1 i 2; 

 Renta viageră; 
 Acordarea accizei reduse pentru  motorină, conform HG 1174/2014; 
 Efectuarea plă ilor pentru beneficiarii autoriza i pentru toate schemele de plată din bugetul na ional; 
 Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune; 
 Dezvoltarea comunită ilor din mediul rural prin cre terea rolului Grupurilor de Ac iune Locală. Sprijin 

în organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin întărirea serviciilor de consultanta i consiliere; 
 Accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spa iul rural; 
 Cre terea performan ei i eficien ei sectorului agroalimentar, cu accente pe calitatea si diferen ierea 

produselor; 
 Restructurarea i cre terea performanei in sectorul pomicol. 

 
 
4. Turismul 
 

Obiectiv strategic  
 

 Dezvoltarea infrastructurii de turism într-un mod coerent, având în vedere protejarea ecosistemelor 
sensibile, nevoile manifestate de pia a de turism din România, tendin ele în domeniul turistic i 
promovarea jude ului Alba ca destina ie turistică în concordan ă cu obiectivele i priorita ile generale 
de dezvoltare.  
 

 
Direc ii de ac iune 

 Promovarea jude ului Alba ca destina ie turistică, prin realizarea unor ghiduri turistice, a unor ghiduri 
tematice şi a hăr ii turistice; 

 Promovarea turistică online şi offline a jude ului Alba în rândul turiştilor, vizitatorilor şi a agen iilor de 
turism tour operatoare şi detailiste na ionale şi interna ionale; 

 Promovarea destina iilor turistice, a serviciilor şi produselor turistice din jude ul Alba; 
 Promovarea traseelor turistice din jude ul Alba. 

 
 

 
5. Muncă i justi ie socială  
 
Obiectiv strategic  
 

 Consolidarea unui model coerent de cre tere economică care să conducă la o pia ă a muncii inclusivă, 
întărirea coeziunii sociale i reducerea decalajelor fa ă de jude ele din regiune.  
 

 
Direc ii de ac iune 
 

 Asigurarea unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a for ei de muncă, 
promovarea principiului flexicurită ii, dar şi creşterea calificării şi prin aceasta, a productivită ii 
muncii, în paralel cu degajarea presiunii asupra angajatorului prin reducerea barierelor administrative şi 
diminuarea contribu iilor sociale; 

 Consolidarea rolului institutional al Inspectiei Muncii ; 
 Respect si demnitate pentru femei si unele categorii defavorizate de persoane pe piata muncii din 

România; 
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 Întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea 
economică şi socială; 

 Realizarea Programului de Ocupare a For ei de Muncă; 
 Realizarea Planului de Formare Profesională; 
 Realizarea Programului privind încadrarea elevilor i studen ilor, în baza Legii nr. 72/2007;   
 Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolven ii de învă ământ superior, în baza 

Legii nr. 335/2013; 
 Definitivarea sistemului ghiseului unic pentru angajatori; 
 Crearea unui sistem de servicii on-line destinate cetă enilor; 
 Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat; 
 Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protec iei sociale prin asigurarea unui sistem de 

asisten ă socială bazat pe un mecanism institu ional de identificare, evaluare şi interven ie pentru toate 
cazurile de risc social; 

 Protejarea consumatorului vulnerabil prin acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuin ei; 
 Întărirea capacită ii institu ionale în scopul creşterii calită ii serviciilor si al nivelului  de pregătire al 

personalului; 
 Creşterea calificării şi implicit, a productivită ii muncii prin promovarea programelor de formare 

profesională a salaria ilor, adaptate la oportunită ile de dezvoltare economică; 
 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie şi 

sprijinirea recunoaşterii muncii la domiciliu a îngrijitorilor; 
 Creşterea capacită ii de detectare a riscurilor de eroare, fraudă, corup ie asupra bugetului alocat 

presta iilor sociale prin mărirea sanc iunilor, întărirea cadrului legal al inspectorului social, creşterea 
interoperativită ii pentru controlul încrucişat din birou, având costuri administrative reduse; 

 Asigurarea accesului la o bună îngrijire şi educa ie prin consolidarea activită ilor de prevenire a 
abandonului şcolar şi a institu ionalizării copiilor; 

 Creşterea gradului de securitate socială prin combaterea comportamentelor de abuz, neglijare sau 
exploatare a copiilor şi acordarea de servicii de specialitate; 

 Respectarea drepturilor copiilor în cadrul structurilor de protec ie specială proprii: servicii de zi, 
servicii de tip reziden ial, servicii de tip familial; 

 Îmbunătă irea calită ii vie ii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii: centru de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire şi asisten ă, locuin e protejate pentru 
persoane cu handicap; 

 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora; 
 Dezvoltarea unor mecanisme de implicare a copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte din sistemul de 

protec ie specială în activită i cu caracter instructiv-educativ, recreativ şi de socializare;     
 Creşterea calită ii serviciilor de protec ie de tip familial şi reziden ial; 
 Stimularea investi iilor publice şi private într-un sistem integrat de asisten ă socială pentru protec ia 

categoriilor defavorizate; 
 Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la problematica persoanelor cu dizabilită i în 

scopul respectării principiului coeziunii sociale şi al egalită ii de şanse; 
 Restabilirea dialogului social prin implicarea partenerilor sociali în actul decizional. 

 
6. Educa ie 
 
Obiectiv strategic  
 

 Implementarea principiului egalită ii de anse în educa ie, îmbunătă irea performan elor educa ionale, 
abilită ilor i competen elor tuturor copiilor i tinerilor, prin accesul la un sistem de educa ie de calitate, 
relevant i incluziv.  
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Direc ii de ac iune 
 Asigurarea unui învă ământ de calitate, în coli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea 

intelectuală i profesională a elevilor, crearea de competen e pentru via ă pe baza nevoilor de 
dezvoltare personală; 

 Cre terea competen elor profesionale ale cadrelor didactice i  personalului auxiliar prin implementarea 
unor programme de perfec ionare/formare continuă/reconversie profesională ; 

 Dezvoltarea  domeniului  informare, documentare, consultan ă; 
 Dezvoltarea domeniului  privind activită i ştiin ifice, antreprenoriale, metodice, culturale - Programul 

România Profesională; 
 Editarea şi difuzarea de căr i şi publica ii; 
 Realizarea de parteneriate externe  cu scopul de a armoniza politicile, strategiile i ac iunile în 

domeniul formării profesionale cu cerin ele complexe ale mediului socio-economic i cultural, la nivel 
local sau na ional; 

 Dezvoltarea marketing-ului educa ional, publicitate/diseminare informa ii privind Casa Corpului 
Didactic Alba; 

 Dezvoltarea  competen elor i a carierei  personalului din cadrul Casei Corpului Didactic; 
 Dezvoltarea managementului institu ional; 
 Dezvoltarea sistemului de monitorizare, evaluare i raportare a realizării obiectivelor institu ionale; 
 Stabilirea de alte parteneriate menite să conducă la activită i structurate pe diversitate şi eficien ă. 

 
7. Cercetare, dezvoltare, inovare 
 
Obiectiv strategic  
 

 Modernizarea sistemului cadru privind cercetarea i inovarea, finan area activită ilor de cercetare pe 
baza planurilor multianuale, dezvoltarea de noi tehnologii, reducerea migrării cercetătorilor peste 
hotare i asigurarea cadrului necesar pentru transferul rezultatelor cercetării tiin ifice în beneficiul 
societă ii.  
 

 
Direc ii de ac iune 

 Cre terea vizibilită ii activită ilor tiin ifice i dezvoltarea schimbului de informa ii în domeniul 
cercetării, prin organizarea simpozioanelor, conferin elor i altor manifestări tiin ifice; 

 Dezvoltarea proiectelor majore de cercetare, cu finan are i participare na ională i europeană; 
 Realizarea statisticilor oficiale la termenele stabilite, conform lucrărilor cuprinse în Programul Statistic Na ional 

Anual aprobat de guvernul României; 
 Asigurarea continuită ii seriilor de date statistice; 
 Diseminarea informa iilor din domeniile economic i social; 
 Modernizarea sistemului statistic na ional prin implementarea de noi metodologii, instrumente statistice unitare 

i dezvoltarea unui sistem informa ional unic, care să faciliteze accesul la informa ii de interes public; 
 Continuarea procesului de armonizare cu standardele i regulamentele europene. 

 
 
8. Sănătatea  
 
Obiectiv strategic  
 

 Modernizarea infrastructurii de sănătate, a ambulatoriilor de specialitate, a unită ilor de primiri urgen e, 
a centrelor medicale integrate, dotarea localită ilor cu ambulan e pentru a asigura condi ii optime 
actului medical i  accesul cetă enilor la servicii de sănătate de calitate.  
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Direc ii de ac iune 
 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 
 Dezvoltarea capacită ii de diagnostic şi tratament; 
 Implementarea  politicii medicamentului; 
 Dezvoltarea resursei umane de specialitate; 
 Alocarea fondurilor pentru programele na ionale de sănătate; 
 Implementarea cadrului institu ional pentru protejarea sănătă ii publice. 

 
 
 
9. Administra ie publică. Politici regionale 
 
Obiectiv strategic  
 

 Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural, definirea i 
asigurarea din bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului 
minim de servicii publice în fiecare localitate.Cele 10 servicii sunt: Sănătate: dispensar medical rural, 
centru medical de permanen ă; Educație: coli, grădini e, cre e ; Apă – canalizare: conformarea cu 
intele obligatorii ale directivei apa-canal (91/271/ EC); Energie termică, electrică: iluminat public; 

Transport, drumuri: modernizare/reabilitare drumuri comunale, jude ene, străzi, zone pietonale, poduri, 
pasaje, piste biciclete; Salubrizare: conformare cu intele obligtorii ; Cultură: cămin cultural; Culte: 
reabilitare lăca  de cult ; Sport: construc ie/modernizare baze sportive pentru sport de masă i 
performan ă; Locuință: locuin e sociale, locuin e pentru tineri, locuin e de serviciu pentru speciali ti, 
clădiri cu risc seismic. 

 
 

 Reglementarea expresă a structurii administra iei publice centrale de specialitate i a serviciilor publice 
deconcentrate: ministere, alte structuri aflate în subordonarea sau în coordonarea Guvernului, alte 
structuri aflate în coordonarea/subordonarea ministerelor, autorită ile administrative autonome.  

 
Direc ii de ac iune 

 Asigurarea infrastructurii de bază i a pachetului minim de zece servicii la nivelul tuturor localită ilor 
din România; 

 Asigurarea serviciilor se sănătate publică-dispensare medicale, centre medicale de permanen ă; 
 Asigurarea serviciilor educa ionale- coli, grădini e, cre e; 
 Asigurare servicii în domeniul cultural-cămine culturale, case de cultură, centre de agrement; 
 Asigurarea serviciilor de asisten ă socială; 
 Asigurarea serviciilor de dezvoltare publică, locuin e sociale, locuin e pentru tineri, asigurare i 

modernizare clădiri publice, clădiri cu risc seismic etc; 
 Asigurarea iluminatului public, energie termică, energie electrică; 
 Cre terea procentului de racordare la serviciile de furnizare a apei; 
 Cre terea procentului de racordare la serviciile de canalizare i epurare ape uzate; 
 Modernizarea i reabilitarea drumurilor comunale, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete; 
 Dezvoltarea managementului resurselor umane din cadrul institu iilor i autorită ilor publice; 
 Asigurarea accesului cetă enilor la informa iile de interes public i participarea în procesul decizional 

de politici publice; 
 Cre terea  procentului de proprietă i cadastrate i înregistrate; 
 Introducerea cadastrului general; 
 Constituirea, între inerea şi actualizarea bazei de date a cadastrului general; 
 Înregistrarea proprietă ilor; 
 Recep ia lucrărilor de măsurători terestre. 
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10. Agricultură i dezvoltare rurală 
 
Obiectiv strategic  
 

 Valorificarea poten ialului agricol al jude ului, concomitent cu revitalizarea zonelor rurale. 
Implementarea noilor politici agricole, care să conducă la cre tere economică i crearea de locuri de 
muncă pentru popula ia din mediul rural.  
 

 
Direc ii de ac iune 

 Respectarea normelor legale în vigoare (comunitare i na ionale) privind producerea, prelucrarea i 
comercializarea semin elor i materialului săditor; 

 Întărirea capacita ii administrative i reforma institu ionala  a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea 
Semin elor i a Materialului Săditor Alba; 

 Implementarea politicilor MADR in sectoarele vegetal, zootehnic, îmbunătă iri funciare, industria 
alimentară, promovarea i prelucrarea produselor agricole; 

 Asigurarea securită ii alimentare a jude ului Alba; 
 Acordarea de autoriza ii, decizii, şi alte acte de către DAJ Alba; 
 Realizarea de programe de instruire şi formare profesională a producătorilor agricoli în conformitate 

atât cu cerin ele i normele UE cât i cu obiectivele prioritare ale Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale; 

 Promovarea programelor şi a măsurilor de sprijin financiar din surse europene i na ionale acordate 
producătorilor agricoli; 

 Gestionarea ştiin ifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral în scopul asigurării unei agriculturi 
durabile; 

 Organizarea unui sistem informa ional eficient prin activită i gratuite de popularizare destinate 
producătorilor agricoli; 

 Asigurarea respectării normelor legale privind siguran a alimentelor. 
 
 
11. Mediu. Apele i Pădurile 
 
Obiectiv strategic  
 

 Un mediu curat şi sănătos, în corelare cu o dezvoltare economică durabilă i competitivă, cu emisii 
reduse de dioxid de carbon.   
 

 
Direc ii de ac iune 

 Îmbunătă irea managementului deşeurilor şi substan elor chimice periculoase; 
 Gestionarea siturilor contaminate; 
 Conservarea biodiversită ii şi utilizarea durabilă a componentelor sale; 
 Controlul poluării industriale; 
 Monitorizarea şi îmbunătă irea calită ii aerului şi a celorlal i factori de mediu; 
 Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvoltării 

durabile; 
 Modernizarea şi întărirea capacită ii institu ionale; 
 Administrarea resurselor de apă; 
 Administrarea lucrărilor hidrotehnice; 
 Asigurarea fluxului informa ional i a sistemului de apărare împotriva inunda iilor; 
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 Conservarea i dezvoltarea capitalului din domeniul mediului; 
 Gospodărirea calitativă si cantitativă a apelor de suprafa ă i subterane; 
 Gestionarea durabilă a fondului forestier; 
 Protejarea i dezvoltarea fondului forestier. 

 
 
12. Transport  
 
Obiectiv strategic  
 

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, asigurarea siguran ei şi securită ii pentru 
călători şi pentru marfă, printr-un management de calitate şi  proceduri clare şi opera ionale.  
 

 
Direc ii de ac iune 

 Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri jude ene, continuarea lucrărilor de drumuri şi 
poduri propuse pentru anul 2016; 

 Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri jude ene, prin demararea unor lucrări noi; 
 Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documenta iei de avizare a lucrărilor de investi ii, studii de 

fezabilitate, aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier jude ean; 
 Asigurarea siguran ei  i securită ii pentru călători i pentru marfă, printr-un management de calitate i 

prin proceduri clare. 
 
 
13. Afaceri interne 
 
Obiectiv strategic  
 

 Cre terea gradului de siguran ă a cetă enilor i asigurarea ordinii publice, reducerea numărului 
evenimentelor soldate cu afectarea/pierderea vie ii omene ti sau daune materiale asupra statului i 
proprietă ii private, precum i acordarea de sprijin cetă enilor în cazul unor situa ii de urgen ă.  
 

 
Direc ii de ac iune 

 Prevenirea criminalită ii şi cooperare interinstitu ională; 
 Creşterea gradului de siguran ă şi protec ia cetă eanului, combaterea infrac ionalită ii; 
 Creşterea capacită ii institu ionale şi operative pentru aplicarea legisla iei în domeniul armelor, 

explozivilor şi substan elor periculoase; 
 Creşterea capacită ii institu ionale şi func ionale în domeniul investigării fraudelor şi corup iei; 
 Combaterea criminalită ii economico-financiare; 
 Asigurarea ordinii publice şi a siguran ei cetă eanului; 
 Creşterea fluen ei circula iei şi a siguran ei rutiere; 
 Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informa ii cu toate institu iile de aplicare a legii; 
 Dialogul cu minorită ile na ionale, egalitate de şanse şi antidiscriminare; 
 Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire şi 

perfec ionare; 
 Creşterea eficien ei activită ilor de prevenire şi combatere a corup iei interne; 
 Coordonarea şi eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul 

manifestărilor de amploare care se desfăşoară în zona de competen ă a Inspectoratului de Jandarmi 
Jude ean Avram Iancu; 
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 Apărarea avutului public şi privat, paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competen a  
Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Avram Iancu; 

 Creşterea capacită ii opera ionale şi de interven ie, în cooperare cu celelalte institu ii abilitate în 
gestionarea situa iilor de urgen ă; 

 Prevenirea şi combaterea corup iei în rândul personalului  din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Jude ean  Avram Iancu, jude ul Alba; 

 Consolidarea capacită ii de pregătire în situa ii de urgen ă a popula iei, autorită ilor, institu iilor şi 
operatorilor priva i; 

 Consolidarea i dezvoltarea capacită ii opera ionale i de răspuns; 
 Consolidarea capacită ii umane, logistice i administrative pentru func ionarea eficientă a 

inspectoratului; 
 Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a popula iei şcolare în vederea neînceperii 

sau întârzierii debutului consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de 
petrecere a timpului liber; 

 Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a popula iei şcolare în vederea evitării 
transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, 
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber; 

 Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în via a copiilor în vederea formării sau întăririi abilită ilor 
pentru creşterea influen ei factorilor de protec ie; 

 Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a popula iei generale şi a popula iei la risc asupra 
efectelor, riscurilor şi consecin elor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau 
întârzierii debutului de droguri. 

 
14. Cultură. Culte. Minorită i 
 
Obiective strategice  
 

 Dezvoltarea infrastructurii de institu ii culturale moderne, care să permită valorificarea patrimoniului 
cultural imaterial (festivaluri, manifestări culturale na ionale i interna ionale i, mai ales, crea ia vie) i 
conservarea patrimoniului construit. 

 Valorizarea poten ialului comunitar al organiza iilor religioase şi mai ales a capitalului social de care 
acestea dispun;  

 Asigurarea dreptului la exprimarea identită ii etnice pentru to i cetă enii apar inând minorită ilor 
na ionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în via a publică, în administra ie şi justi ie, în 
sfera culturii, limbii, religiei, educa iei, vie ii publice, în conformitate cu Constitu ia României. 

 
Direc ii de ac iune 

 Dezvoltarea educa iei artistice i culturale la nuvelul învă ământului preuniversitar; 
 Protejarea patrimoniului cultural  na ional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice; 
 Coordonarea activită ii cultural-artistice din jude ; 
 Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protejării şi promovării patrimoniului 

cultural-na ional mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase de patrimoniu); 
 Asigurarea accesului la educa ie pentru  copii apar inând minorită ii rome; 
 Sprijinirea persoanelor apar inând minorită ii rome pentru încadrarea pe pia a muncii; 
 Îmbunătă irea accesului cetă enilor apar inând minorită ii rome la servicii de sănătate de bază, 

preventive şi curative, integrate şi de calitate; 
 Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate 

prevalente în rândul popula iei rome; 
 Asigurarea sistemului de locuire şi mică infrastructură; 
 Promovarea patrimoniului cultural al romilor; 
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 Dezvoltarea serviciilor sociale i de protec ia copilului care se adresează problematicii minorită ii 
rome; 

 Asigurarea respectării justi iei şi ordinii publice; 
 Administra ie şi dezvoltare comunitară. 

 
 
15. Tineret i Sport 
 
Obiective strategice  
 

 Implicarea în educa ia complementară a tinerilor, promovarea culturii i activită ilor voca ionale, 
promovarea voluntariatului, a educa iei civice i a implicării sociale; 

 Sus inerea sportului de masă, a sportului de performan ă, promovarea educa iei sportive i de voluntariat în 
coli. 

 
 
Direc ii de ac iune 

 Asigurarea  accesului tuturor tinerilor la formare şi educa ie de calitate,  atât formală cât şi non-
formală; 

 Îmbunătă irea ofertei de educa ie non-formală si  creşterea interesului tinerilor de a participa la 
activitati  de educa ie  non-formală; 

 Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură  şi crea ie culturală de calitate; 
 Sus inerea sănătă ii şi calită ii vie ii tinerilor; 
 Îmbunătă irea oportunită ilor  de petrecere a timpului liber de către tineri, atât în modalită i organizate  

cât şi în modalită i  informale; 
 Realizarea educa iei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de via ă sănătos, a 

dezvoltării ca cetă eni activi şi responsabili i încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu 
practicarea sportului şi mişcării; 

 Creşterea gradului de participare a tinerilor la via a comunită ii, sub toate aspectele ei, sociale, 
educa ionale, culturale, economice, de sănătate; 

 Promovarea unor măsuri, în favoarea tinerilor, prin care sã fie asigurată tranzi ia coerentă de la 
sistemul educa ional către pia a for ei de muncã; 

 Sus inerea sportului de performan ă; 
 Încurajarea sportului de masă; 
 Creşterea numărului de asocia ii sportive şcolare; 
 Sus inerea organizării şi desfăşurării competi iilor sportive şcolare şi universitare; 
 Formarea şi perfec ionarea specialiştilor din domeniul sportului. 

 
 

16. Energie 
 
Obiective strategice  

 Modernizarea sistemului energetic jude ean i asigurarea securită ii aprovizionării cu energie a 
cetă enilor.  
 

Direc ii de ac iune 
 Cre terea securită ii energetice a jude ului Alba. 
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III III ...   AAACCCŢŢŢIII UUUNNNIII LLL EEE   PPPRRRIII NNNCCCIII PPPAAALLL EEE   CCCEEE   VVVOOORRR   FFFIII    RRREEEAAALLL III ZZZAAATTTEEE   DDDEEE   SSSEEERRRVVVIII CCCIII III LLL EEE   PPPUUUBBBLLL III CCCEEE   
DDDEEECCCOOONNNCCCEEENNNTTTRRRAAATTTEEE,,,   DDDEEE   AAALLL TTTEEE   SSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRIII    JJJUUUDDDEEEŢŢŢEEENNNEEE   AAALLL EEE   AAADDDMMM III NNNIII SSSTTTRRRAAAŢŢŢIII EEEIII    
PPPUUUBBBLLL III CCCEEE   CCCEEENNNTTTRRRAAALLL EEE,,,   DDDEEE   SSSUUUCCCUUURRRSSSAAALLL EEE///FFFIII LLL III AAALLL EEE   AAALLL EEE   CCCOOOMMM PPPAAANNNIII III LLL OOORRR   
NNNAAAŢŢŢIII OOONNNAAALLL EEE   
      
   

11..   FFII SSCCAALLII TTAATTEE..  BBUUGGEETT  

 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Combaterea criminalită ii economico-sociale 
1.1 Considerarea evaziunii fiscale 

drept infrac iune economico-
financiară şi pedepsirea ei ca atare. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 
ef AJFP Alba 

1.2 Depistarea, combaterea, limitarea 
şi inerea sub control a 
fenomenului de evaziune fiscală. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 
ef AJFP Alba 

1.3 Cooperarea cu administraii fiscale 
din alte state, prin schimbul de 
informa ii fiscale. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 
ef AJFP Alba 

2 Creşterea capacită ii de administrare fiscală – asigurarea colectării eficiente a veniturilor 
statului şi acordarea unei aten ii deosebite dezvoltării unei rela ii de parteneriat cu 
comunitatea oamenilor de afaceri 

2.1 Creşterea capacitătii administrative 
a institu iilor de colectare a 
impozitelor şi taxelor; 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 
ef AJFP Alba 

2.2 Intensificarea urmăririi execu iei 
bugetului de stat pentru toate 
sursele de venituri bugetare; 
creşterea eficien ei colectării 
veniturilor prin:-creşterea 
colectării prin conformare 
voluntară sau prin intensificarea 
măsurilor de executare silită. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 

ef AJFP Alba 

3 Dezvoltarea unei preocupări permanente pentru îmbunătă irea activită ii, în special în ceea ce 
priveşte oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corectă 
asupra respectării legisla iei fiscale -   la Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Alba 

3.1 Creşterea capacită ii administrative 
de a oferi servicii de calitate în 
rela ia cu  to i contribuabilii; 
informarea corectă a 
contribuabililor în ceea ce priveşte 
termenele de depunere a 
declara iilor fiscale, de plată a 
obliga iilor fiscale şi modificările 
aduse legisla iei fiscale. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 

ef AJFP Alba 

4 Îndrumarea şi sprijinirea unită ilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi 
execuia acestora 

4.1 Raportarea la MFP a situa iilor Agen ia Jude eană a 31.12.2017 ef AJFP Alba 
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privind execu ia operativă a 
contului Trezoreriei Statului; 
contului de execu ie a cheltuielilor 
bugetului de stat în profil 
economic şi proiectelor de buget 
local a bugetelor locale ini iale şi 
rectificate; execu ia bugetelor 
locale pe ansamblul jude ului Alba 
şi a situa iei disponibilită ilor 
existente în conturile unită ilor 
administrativ  teritoriale. 

Finan elor Publice 
Alba 

4.2 Verificarea, centralizarea şi 
raportarea la MFP a situa iilor 
privind conturile de execu ie 
lunare a conturilor de execu ie a 
creditelor interne şi externe a 
bugetului veniturilor proprii şi 
subven iilor din bugetul local şi 
cheltuielilor aferente FEN, de către 
unită ile administrativ teritoriale. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 

ef AJFP Alba 

4.3 Monitorizarea permanentă a 
cheltuielilor de personal şi a 
numărului de posturi la unită ile 
administrativ teritoriale din jude ul 
Alba. 

Agen ia Jude eană a 
Finan elor Publice 

Alba 

31.12.2017 

ef AJFP Alba 

5 Înăsprirea gradului de sanc ionare pentru evaziune fiscală, concomitent cu creşterea graduală 
a func iei preventive a controlului fiscal, având ca scop reducerea fraudei în domeniul 
produselor accizabile. 

5.1 Urmărirea mişcărilor de produse 
accizabile în regim suspensiv de 
accize.   

Biroul Vamal de 
Interior Alba  

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
Responsabil:  
Compartimentul 
Autorizări, 
Supraveghere şi 
Control al Mişcării 
Produselor  
Accizabile  

5.2 Îmbunătă irea activită ii de 
supraveghere a produc iei de 
produse accizabile de către 
gospodăriile individuale. 

Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
Responsabil:  
Compartimentul 
Autorizări, 
Supraveghere şi 
Control al Mişcării 
Produselor  
Accizabile  

5.3 Eliberarea autoriza iilor/ 
atestatelor în domeniul produselor 
accizabile. 

Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
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Responsabil:  
Compartimentul 
Autorizări, 
Supraveghere şi 
Control al Mişcării 
Produselor  
Accizabile 

6 Prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul  vamal care au ca 
efect evaziunea şi frauda vamală 

6.1 Organizarea şi desfăşurarea de 
ac iuni şi controale în domeniul 
vamal în ceea ce priveşte 
prevenirea importurilor şi 
introducerii pe pia ă a unor 
produse care să prejudicieze 
sănătatea şi via a consumatorilor 
sau interesul economic al acestora; 
prevenirea şi combaterea traficului 
cu mărfuri care încalcă un drept de 
proprietate intelectuală.  

Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
Responsabil:  
Şef Birou 
Supraveghere şi 
Control Vamal 
 

6.2 Efectuarea şi urmărirea încheierii 
opera iunilor de tranzit.     

Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
Responsabil NCTS  

7 Creşterea eficacită ii administra iei vamale prin creşterea gradului de colectare 
7.1 Realizarea activită ii de control 

vamal ulterior. 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
Responsabil:  
Şef Birou 
Supraveghere şi 
Control Vamal 

7.2 Fluidizarea traficului de mărfuri 
prin reducerea timpilor de 
sta ionare în vamă pentru mărfurile 
care nu justică control documentar 
şi fizic, în baza analizei de risc.   

Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
Responsabil:  
Şef Birou 
Supraveghere şi 
Control Vamal 

8 Promovarea şi valorizarea Biroului Vamal de Interior Alba prin consolidarea 
profesionalismului  personalului 

8.1 Pregătirea continuă a personalului 
vamal prin şedin e de pregătire 
profesională şi prin participarea la 
cursuri de formare şi instruire. 

Biroul Vamal de 
Interior Alba 

31.12.2017 Şef Birou Vamal 
Biroul Vamal de 
Interior Alba 
 

 
 
 

2..  EECCOONNOOMMII EE..  RREESSUURRSSEE  MMII NNEERRAALLEE  NNEEEENNEERRGGEETTII CCEE..  CCOOMMEERR ..    PPRROOTTEECC II AA  
CCOONNSSUUMMAATTOORRUULLUUII 
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Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată 

în realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Satisfacerea necesarului de produse miniere la pre uri competitive, în condi ii de siguran ă şi 
cu respectarea principiilor de dezvoltare durabilă 

1.1 Executarea programelor de 
cercetare avizate. 

Compartiment 
Inspec ie Teritorială 

pentru Resurse 
Minerale Alba 

31.12.2017 
Consilier superior 
CIT ALBA 

1.2 Controlul respectării permiselor de 
exploatare. 

Compartiment 
Inspec ie Teritorială 

pentru Resurse 
Minerale Alba 

31.12.2017 
Consilier superior 
CIT ALBA 

1.3 Achitarea taxelor şi redeven elor 
pentru activitatea minieră. 

Compartiment 
Inspec ie Teritorială 

pentru Resurse 
Minerale Alba 

31.12.2017 
Consilier superior 
CIT ALBA 

1.4 Mod de operare, raportare şi plată 
garan ii financiare pentru 
refacerea mediului. 

Compartiment 
Inspec ie Teritorială 

pentru Resurse 
Minerale Alba 

31.12.2017 
Consilier superior 
CIT ALBA 

1.5 Eviden a şi mişcarea 
resurselor/rezervelor de substan e 
minerale utile. 

Compartiment 
Inspec ie Teritorială 

pentru Resurse 
Minerale Alba 

31.12.2017 
Consilier superior 
CIT ALBA 

2. Ridicarea calită ii vie ii, prin măsuri de protejare a consumatorilor împotriva riscului 
de a achizi iona produse sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze via a, 
sănătatea, securitatea sau interesele economice 

2.1 Organizarea de controale tematice  
transmise de ANPC Bucuresti,  
precum si a celor elaborate la nivel 
judetean. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisar şef 
Comisarii de 
specialitate 

2.2  Ac iuni de control pentru 
depistarea şi retragerea de pe pia ă 
atât a produselor alimentare şi 
nealimentare cât şi a presta iilor de 
servicii care prezintă risc asupra 
sănătă ii sau intereselor economice 
ale consumatorilor. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisar şef 
Comisarii de 
specialitate 

2.3 Ac iuni de cercetare a 
reclama iilor primitre din partea 
consumatorilor, a asocia iilor de 
protec ie a consumatorilor sau de 
la alte institu ii. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisar şef 
Comisarii de 
specialitate 

3. Întărirea sistemului de supraveghere a pie ei 
3.1 Ac iuni de supraveghere pe pia ă 

şi în unită ile vamale a 
conformită ii produselor importate 
la solicitarea organelor vamale 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisarii de 
specialitate 

3.2 Participarea în comisii mixte de Comisariatul Jude ean 31.12.2017 Comisarii de 
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preluare, evaluarea, distrugere a 
bunurilor confiscate – ac iuni 
comune cu Poli ia Economică 
Alba, Direc ia Generală a 
Finan elor Publice Alba, Direc ia 
Jude eană pentru Accize şi 
Opera iuni Vamale Alba 

pentru Protec ia 
Consumatorilor Alba 

specialitate 

3.3 Implementarea unui program de 
evaluare a securită ii produselor 
prin prelevări de probe şi 
efectuarea încercărilor în 
laboratoare acreditate sau agreate 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisarii de 
specialitate 

3.4 Dezvoltarea sistemului rapid de 
informa ii privind produsele 
notificate prin sistemul RAPEX cu 
risc grav şi imediat asupra vie ii, 
sănătă ii, securită ii sau intereselor 
economice ale consumatorilor 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisarii de 
specialitate 

4. Asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informa i asupra caracteristicilor esen iale ale 
produselor şi serviciilor, de a fi  educa i în calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi 
despăgubi i pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi 
serviciilor  

4.1 Asigurarea consultan ei pentru 
agen ii economici. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisarii de 
specialitate 

4.2 Consiliere pentru consumatori. 
 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisarii de 
specialitate 

4.3 Realizarea unei emisiuni 
săptămânale radio/ TV privind 
drepturile consumatorilor 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

bilunar Comisar şef 
 

4.4 Asigurarea informării permanente 
a consumatorilor prin intermediul 
unei linii telefonice precum i site-
ul www.anpc.gov.ro; 
reclamatii.alba@anpc.ro;  
Telefonul consumatorilor 
 021 9551;tel/fax 0258/811.946. 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisar şef 
 

5. Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea civilă şi cu celelalte institu ii ale statului care 
au atribu ii în domeniul protejării vie ii, sănătă ii, securită ii sau intereselor economice ale 
consumatorilor 

5.1 Asigurarea de sprijin şi 
consultan ă pentru Asocia iile de 
protec ie a consumatorilor din 
jude  

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor Alba 

30.12.2017 Comisar şef 
Comisarii de 
specialitate 

5.2 Întocmirea programului privind 
derularea ac iunilor speciale cu 
ocazia Zilei Mondiale a 
Consumatorilor 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor Alba 

15.03.2017 Comisar şef 
Comisarii de 
specialitate 

5.3 Desfăşurarea ac iunilor de control 
în domeniul serviciilor comunitare 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

31.12.2017 Comisar şef 
Comisarii de 

mailto:reclamatii.alba@anpc.ro
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Consumatorilor Alba specialitate 
5.4 Întâlniri cu asocia iile 

consumatorilor, cu asocia iile 
patronale şi profesionale 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 
Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Comisar şef 
Comisarii de 
specialitate 

6. Îmbunătățirea activității de metrologie 
6.1 Extinderea cooperării i dialogului 

cu societatea civilă, cu celelalte 
institu ii ale statului care au 
atribu ii în domeniul de interes 
public privind: sănătatea i 
siguran a popula iei, ordinea 
publică, protec ia mediului, 
protec ia consumatorilor, 
perceperea taxelor i impozitelor 
i corectitudinea tranzac iilor 

comerciale 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
Direc ia pentru 

Agricultură Jude eană 
Alba 

Sistemul de 
Gospodărie a Apelor 

Alba 
Comisariatul Jude ean 

pentru Protec ia 
Consumatorilor Alba 
Inspectoratul.Jude ean 

de Poli ie Alba 

 31.12.2017  Coordonator- SJML 
Alba 

6.2 Intensificarea activită iilor de 
control prin inspec ii i testări 
inopinate; în pie e,târguri i 
oboare din jude  

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
Comisariatul Jude ean 

pentru Protec ia 
Consumatorilor Alba 
Institu ia Prefectului 

Judeul Alba 
Inspectoratul.Jude ean 

de Poli ie Alba 

31.12.2017 Inspector- SJML 
Alba 

6.3 Ac iuni de control i  verificare 
privind respectarea cerin elor la 
preambalarea unor produse în 
functie de masă sau volum, în 
conformitate cu HG 530/2001 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
Direc ia pentru 

Agricultură Jude eană 
Alba 

Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia 

Consumatorilor Alba 

31.12.2017 Inspector,Verificatori 
Metrologi- SJML 

Alba 

6.4 Organizarea de verificari tehnice a 
mijloacelor de joc ,cu respectarea 
Normelor de verificare tehnică a 
acestora 
 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017  Exper i tehnici- 
SJML Alba 

6.5 Asigurarea legalită ii mijloacelor 
de măsurare prin efectuarea de 
verificări metrologice i/sau 
etalonări 
 

Laborator-SJML Alba 31.12.2017  Verificatori 
metrologi- SJML 

Alba 

7. Modernizarea laboratorului de verificari metrologice 
7.1 Asigurarea ,men inerea i 

îmbunătă irea sistemului de 
Laborator-SJML Alba 31.12.2017  Coordonator,Resp. 

Tehnic - SJML Alba 
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managemant a calită ii conform 
SR EN ISO 17025/2005 

7.2 Intensificarea ac iunilor pentru 
recâ tigarea de noi pie e la 
serviciile oferite 
(etalonări/verificări) 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017  Coordonator- SJML 
Alba 

7.3 Modernizarea dotării prin 
achizi ionarea unor etaloane de 
nivel tehnic performant pentru 
lungimi,mase, for e 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017  Coordonator- SJML 
Alba 

8. Dezvoltarea altor activități de metrologie 
8.1 Autorizarea persoanelor fizice i 

juridice de a efectua verificări 
metrologice pentru  mijloacele de 
măsurare supuse controlului 
metrologic legal 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017 Coordonator- SJML 
Alba  

8.2 Supravegherea i monitorizarea 
agen ilor economici autoriza i 
privind respectarea condi iilor 
ini iale care au  stat la baza 
autorizării/avizării lor 

 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017 Exper i metrologi- 
SJML Alba 

8.3 Activitatea de colectare selective a 
de eurilor: hârtie, plastic, metal        

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017  Coordonator- SJML       
Alba 

8.4 Implementarea sistemului de 
management al riscurilor, pentru 
activită ile desfă urate în cadrul 
SJML Alba 

Serviciul Jude ean de 
Metrologie Legală 

Alba 
 

31.12.2017 Coordonator- SJML 
Alba 

   
   
33..  FFOONNDDUURRII   EEUURROOPPEENNEE  
 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Implementarea unor programe și proiecte educaționale finanțate prin fonduri nerambursabile 
1.1 Depunerea de proiecte în cadrul 

apelurilor Programului Erasmus + 
şi/sau în cadrul apelurilor proiectelor 
finan ate prin fonduri structurale. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

din luna 
februarie 2017 
pentru ac iunea 

cheie 1; 
 29 martie 2017 
pentru ac iunea 

cheie 2;  
în func ie de 
calendarul 

apelurilor în 
cadrul 

programelor 
POCU. 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 
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1.2 Participarea Ia proiecte, în nume 
propriu şi/sau în parteneriat, 
finan ate din fonduri structurale, în 
perioada exerci iului 2014 – 2020. 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba, în 

parteneriat cu diferite 
institu ii 

după apelurile 
de depuneri pe 

anul 2017 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.3 Monitorizarea proiectelor Erasmus+ 
în procesul de implementare a 
proiectelor care au ob inut finan are 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba  

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspectorul 
responsabil 
pentru proiecte 

1.4 Consilierea unită ilor de învă ământ 
în procesul de elaborare a cererilor 
de finan are prin programul 
Erasmus+. 
 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba 

ocazional, în 
func ie de 

solicitări ale 
unită ilor de 
învă ământ 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspectorul 
responsabil 
pentru proiecte 

1.5 Consilierea unită ilor de învă ământ 
în procesul de implementare a 
proiectelor Erasmus+ câştigate. 
 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba  

ocazional, în 
func ie de 

solicitări ale 
unită ilor de 
învă ământ 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspectorul 
responsabil 
pentru proiecte 

1.6 Consilierea unită ilor de învă ământ 
în procesul de implementare a 
proiectelor ROSE câştigate. 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba 

ocazional, în 
func ie de 

solicitări ale 
unită ilor de 
învă ământ 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspectorul 
responsabil 
pentru proiecte 

2. Derularea  campaniei de primire a cererilor unice  2017 și autorizarea la plată a cererilor din 
campania 2016 

2.1 Pregatirea campaniei 2017 
informarea fermierilor, planificarea 
fermierilor instruirea pe 
func ionalitatea IPA online. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

28.02.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

2.2 Preluarea  cererilor de plată  pe 
suprafa ă cu suprafe e riguros 
identificate, înregistrarea, operarea 
i verificarea lor. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

01.03.-15.05. 
16.05.2017-
09.06.2017 cu 
penalizări de 
1% zi  

Func ionarii 
responsabili de 
UAT 

2.3 Primirea formularelor M de 
completare i schimbare a 
declara iilor fermierilor. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             

Termene 
stabilite de 
legisla ie  

Func ionarii 
responsabili de 
UAT 
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 Centrul jude ean Alba 
2.4 Rezolvarea inconsisten elor si 

pregătirea dosarelor pentru 
e antionul de control. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA  

Func ionarii 
responsabili de 
UAT 

2.5 Controlul pe teren al cererilor 
selectate in e antionul de control. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA  

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

2.6 Rezolvarea supradeclarărilor i 
suprapunerilor. 
 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA  

Func ionarii 
responsabili de 
UAT 

2.7 Procesarea plă ilor necuvenite 
campania 2015 fa ă de anii anteriori- 
solicitarea de introducere în program 
a procesării acestora. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA  

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

2.8 Constatarea crean elor generate de 
derularea fondurilor comunitare 
pentru agricultură precum i a 
fondurilor de co-finan are aferente  
(semnalarea neregulilor i 
întocmirea titlurilor de crean ă). 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

2.9 Recuperarea debitelor pana la sold 
“0”  fie prin compensare fie prin 
celelalte proceduri specifice. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

3. Acordarea  ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate 
copiilor din institu iile şcolare 

3.1 Informarea solicitan ilor cu privire 
la regulile de desfăşurare ale acestei 
măsuri şi punerea la dispozi ia 
acestora a formularelor necesare 
solicitării sprijinului financiar. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Până la 
30.04.2017-
depunere cereri 
pentru 
semestrul I 
2017 
Până la 
30.09.2017-
depunere cereri 
pentru 
semestrul II 
2017 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

3.2 Gestionarea administrativă a 
cererilor de plată. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

01.05-
31.06.2017-
verificare 
cereri depuse  
pt semestru I 
01.10.2017-
30.11.2017-
verificare 
cereri depuse pt 
semestrul II  

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 
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3.3 Controlul pe teren al cererilor 
selectate in e antionul de control. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA  

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

4. Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli 

4.1 Informarea solicitan ilor cu privire 
la regulile de desfăşurare ale acestei 
măsuri şi punerea la dispozi ia 
acestora a formularelor necesare 
solicitării sprijinului financiar. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                                                                             
Centrul jude ean Alba  

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

4.2 Gestionarea administrativă a 
cererilor de plată. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                                                                              
Centrul jude ean Alba  

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

5. Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole 
5.1 Informarea solicitan ilor cu privire 

la regulile de desfăşurare ale acestei 
măsuri şi punerea la dispozi ia 
acestora a formularelor necesare 
solicitării sprijinului financiar. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                     
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

5.2 Gestionarea administrativă a 
cererilor de plată.  
 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                 
Centrul jude ean Alba  

Permanent in 
func ie de 
finalizarea 
măsurilor din 
planurile 
aprobate  

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

5.3 Control pe teren. Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                     
Centrul jude ean Alba  

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA  

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

6. Acordarea  ajutorului comunitar pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri 
pentru struguri de vin 

6.1 Informarea solicitan ilor cu privire 
la regulile de desfăşurare ale acestei 
măsuri şi punerea la dispozi ia 
acestora a formularelor necesare 
solicitării sprijinului financiar. 
 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

6.2 Gestionarea administrativă a 
cererilor de plată. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

6.3 Control pe teren. Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

7. Măsura de investiții în sectorul vinicol 
7.1 Informarea solicitantilor  cu privire 

la depunerea cererilor pentru 
Agen ia de Plă i şi 

Interven ie în 
Termen stabilit 
de aparatul 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
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acordarea sprijinului financiar 
pentru măsura de investi ii –dosare 
care au avut aprobate programul de 
investitii.  

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

central al APIA 
Pina la  
31.12.2017-
depunere 
cerere pentru  
dosarele care 
au programele 
aprobate 

în fişa postului 

7.2 Gestionarea administrativă a 
cererilor de plată. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

8. Acordarea ajutorului financiar comunitar și national acordat in sectorul apicol 
8.1 Informarea solicitan ilor cu privire 

la regulile de desfăşurare ale acestei 
măsuri şi punerea la dispozi ia 
acestora a formularelor necesare 
solicitării sprijinului financiar. 

APIA                     
Centrul jude ean Alba  

01.08.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

8.2 Gestionare administrativă a 
cererilor. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                                                                                    
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

8.3 Control pe teren. Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                                                                                    
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

9. Masura 215-pachetul A-plăți privind bunăstarea animalelor porcine- sesiunea 1 și 3, pachetul 
B- plăti privind bunăstarea animalelor păsări – sesiunea 1 și 2 

9.1 Informarea solicitan ilor şi punerea 
la dispozi ia acestora a formularelor 
necesare. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

9.2 Primirea,operarea,verificarea 
deconturilor justificative, emiterea 
situa iilor centralizatoare ,eliberarea 
adeverin elor,autorizarea la plata. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

10. Renta viageră 
10.1 Informarea solicitan ilor şi punerea 

la dispozi ia acestora a formularelor 
necesare. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

10.2 Primire documente, vizare carnete 
rentieri 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

01.01. -
31.12.2017-
primire 
documente, 
01.03-
31.08.2017-
vizare carnete 
rentieri 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

11. Acordarea accizei reduse pentru  motorină conform HG 1174/2014 
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11.1 Informarea solicitan ilor şi 
punerea la dispozi ia acestora a 
formularelor necesare 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul judeean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

11.2 Primirea, generarea, 
operarea,verificarea 
cererilor,emiterea situa iilor 
centralizatoare. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

12. Efectuarea plăților pentru beneficiarii autorizați pentru toate schemele de plată din bugetul 
na ional 

12.1 Plata tuturor fermierilor 
autoriza i la plata. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

12.2 Contabilizarea tuturor 
operatiunilor aferente sumelor 
autorizate si plătite pentru toate 
schemele din buget na ional. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Termen stabilit 
de aparatul 
central al APIA 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

12.3 Masura 8-schema de ajutor de stat-
sprijin pentru prima impădurire i 
crearea de suprafe e impădurite. 

 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 

Agricultură Alba             
Centrul jude ean Alba 

Prima sesiune 
până la 
20.01.2017 i 
alte sesiuni în 
func ie de 
termenele 
stabilite după 
publicare 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

12.4 Ajutoare excep ionale cu caracter 
temporar acordate fermierilor din 
sectorul laptelui si al produselor 
lactate. 

Agen ia de Plă i şi 
Interven ie în 
Agricultură Alba                                                                                                         
Centrul jude ean Alba 

31.12.2017 

 

Func ionarii cu 
astfel de atribu ii 
în fişa postului 

13 Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune 
13.1 Finalizarea implementarii 

programelor pentru perioada 2007-
2013 si evaluarea  tuturor 
proiectelor depuse in sesiunile 
deschise in cursul anului  2017 in 
cadrul PNDR 2014-2020. 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

13.2  Implementarea tehnica si financira 
a  măsurilor şi a submăsurilor ce pot 
fi finan ate în cadrul programului 
PNDR 2014-2020. 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

13.3 Realizarea ac iunilor de promovare 
şi informare în scopul creşterii 
numărului de cereri de finan are 
depuse şi creşterii gradului de 
absorb ie a fondurilor destinate 
agriculturii si dezvoltarii rurale în 
jude ul Alba. 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 
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13.4 Încurajarea transferului intre 
generatii : Instalarea tinerilor 
fermieri, sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici,etc. 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

14 Dezvoltarea comunitatilor din mediul rural prin cresterea rolului Grupurilor de Actiune 
Locala.Sprijin in organizarea producatorilor agricoli,inclusiv prin intarirea serviciilor de 
consultanta si consiliere 

14.1 Realizarea ac iunilor de promovare 
şi informare în scopul creşterii 
numărului de cereri de finan are 
depuse şi creşterii gradului de 
absorb ie a fondurilor destinate 
agriculturii si dezvoltarii rurale în 
jude ul Alba 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

14.2 Identificarea si eliminarea lacunelor 
si blocajelor din sistemele de 
implementare a fondurilor  europene 
cu accent pe cresterea gradului de 
utilizare si a calitatii proiectelor 
finantate; 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

14.3 Incurajarea transferului de 
cunoştin e şi al  inovării în 
agricultură,  silvicultură şi în zonele 
rurale prin cresterea rolului 
Grupurilor de Actiune Locala 
(GAL)  

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

15 Accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spa iul rural 
15.1 Analizarea şi aprobarea actelor 

adi ionale aferente contractelor 
încheiate ca urmare a selectării 
proiectelor fara constructii montaj  
în sesiunile anterioare, (Măsurile si 
Submasurile :  SM 4.1; SM 
4.2;SM4.2a;SM6.1; SM 6.3; SM 
8.1;SM 9.1a; M 16;SM 19.1; SM 
6.4;SM6.2;). 
 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

15.2 Analizarea şi avizarea dosarele de 
achizi ii-bunuri  ,servicii si dotari 
achizitii simple   (Măsurile si 
Submasurile :SM 4.1;SM 4.2;SM 
4.2a; SM 6.2;SM 6.4). 
 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

15.3 Preautorizarea dosarelor de cereri de 
plată depuse. 
(Măsurile si Submasurile :  SM 
4.1;SM4.2;SM4.2a;SM6.1; SM 6.3; 
SM 8.1;SM 9.1a; M 16;SM 19.2; 
SM 6.4;SM6.2; SM 19.1 ). 
 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

16 Cresterea performantei si eficientei sectorului agroalimentar cu accente pe calitatea si 
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diferentierea produselor 
16.1  Analiza cererilor de finan are, 

cererilor de de plată depuse si 
intocmirea certificatelor de plata ce 
se vor depune în 2017 şi aprobarea 
dosarele de achizi ii simple ce in de 
competenta Oficiului Judetean 
(Masuri aprobate prin PNDR 2014-
2020). 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

16.2 Stimularea agricuturii de mijloc prin 
promovarea fermelor de familie,a 
asocierii agricultorilor si alanturilor 
scurte de desfacere a produselor 
agricole.  

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

17 Restructurarea si cresterea performantei in sectorul pomicol 
17.1 Verificarea criteriilor de eligibilitate 

selectie,verificarea conformitatii si 
eligibilitatii documentelor la 
acordarea deciziei de finantare si a 
contractelor cererilor de 
finantare,verificarea actelor 
aditionale ,verificarea cererilor de 
plata aferente SM 4.1a. 

Oficiul Jude ean pentru 
Finan area Investi iilor 

Rurale Alba 

31.12.2017 

 

Director OJFIR 

   
   
44..  TTUURRII SSMM  
 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Promovarea jude ului Alba ca destinație turistică, prin realizarea unor ghiduri turistice, a 
unor ghiduri tematice şi a hăr ii turistice 

1.1 Realizarea unui ghid turistic în 
limba franceză tipărit în 700 de 
exemplare. 

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

1.2 Realizarea unui ghid turistic în  
limba germană tipărit în 700 de 
exemplare. 

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

1.3 Tipărirea a minimum 3 ghiduri 
tematice.  

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

1.4 Tipărirea a minimum 2500 de  hăr i 
turistice.  

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

2. Promovarea turistică online şi offline a jude ului Alba în rândul turiştilor, vizitatorilor şi a 
agen iilor de turism tour operatoare şi detailiste na ionale şi interna ionale 

2.1 Realizarea a minimum 20 de edi ii Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
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ale newsletterului electronic. Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

2.2 Realizarea a minimum unei 
campanie de media online şi offline. 

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

2.3 Realizarea a minimum 3 postări/ 
săptămână pe paginile de Facebook, 
Twiter, Instagram şi a unei postări 
pe lună pe Pinterest. 

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

3. Promovarea destina iilor turistice, a serviciilor şi produselor turistice din jude ul Alba 
3.1 Prezen a la cel pu in un târg 

na ional/ interna ional. 
Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 

Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

4. Promovarea traseelor turistice din jude ul Alba 
4.1 Omologarea a minimum 15 trasee 

turistice. 
Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 

Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

4.2 Realizarea unui sistem de 
semnalizare a obiectivelor turistice 
vizitabile din jude ul Alba care să 
acopere minimum 60% din necesar. 

Consiliul Jude ean Alba 31.12.2017 ef Serviciul 
Turism, Cultură, 
Tineret, Sport şi 
Învă ământ 

   
   
55..  MMUUNNCCĂĂ  II   JJUUSSTTII II EE  SSOOCCII AALLĂĂ  
   
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Asigurarea unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a for ei de muncă, 
promovarea principiului flexicurită ii, dar şi creşterea calificării şi prin aceasta, a 
productivită ii muncii, în paralel cu degajarea presiunii asupra angajatorului prin reducerea 
barierelor administrative şi diminuarea contribu iilor sociale 

1.1 Elaborarea de propuneri către 
Inspec ia Muncii pentru  
modificarea Legii nr.62/2011  şi a 
Codului Muncii în vederea 
flexibilizării  rela iilor de muncă 
precum i pentru reducerea 
contributiilor sociale datorate de 
angajatori. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

1.2 Stimularea crearii de noi locuri de 
munca prin actiuni de descurajare si 
combatere a muncii ”la negru” in 
cadrul unor actiuni comune cu alte 
institutii ale statului (Jandarmeria, 
ANAF-Directia 
Antifrauda,Politia,Serviciul 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 
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Teritorial de Imigrari). 
1.3 Împlementarea la nivelul jude ului 

Alba a Protocolului de cooperare cu 
Politia, Jandarmeria şi ANAF 
(Direc ia Antifraudă) pentru 
depistarea şi reducerea cazurilor de 
munca nedeclarata, şi implicit a 
evaziunii fiscale la nivelul judetului 
Alba. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

1.4 Derularea la nivel teritorial a 
Campaniilor nationale privind 
identificarea şi combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată în 
domenii susceptibile utilizării 
frecvente a acesteia, a muncii 
tinerilor şi copiilor (construc ii, 
industria textilă, prestării servicii, 
industria alimentară şi panifica ie, 
industria lemnului, comer , pază, 
transport rutier de marfă şi 
persoane, agricultura si zootehnie, 
alimentatie publica, baruri si cluburi 
de noapte, unită i care desfăşoară 
activită i în sta iuni montane, unită i 
de comer  cu program non-stop, 
unită i de distribu ie 
carburan i,grădini e cu program 
prelungit etc.). 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

2. Consolidarea rolului institutional al Inspectiei Muncii  
2.1 Elaborarea de propuneri pentru 

modificarea cadrului legal privind 
organizarea si func ionarea 
Inspec iei Muncii, şi creşterii 
rolului acesteia pe pia a muncii din 
România şi elaborarea legii privind 
statutul inspectorului de muncă. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

3. Respect si demnitate pentru femei si unele categorii defavorizate de persoane pe piata muncii 
din Romania 

3.1 Asigurarea accesului neîngrădit pe 
pia a muncii a grupurilor de 
persoane defavorizate, a tinerilor şi 
femeilor, obiectiv al controalelor 
ITM Alba. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

3.2 Combaterea oricaror forme de 
discriminare directa sau indirecta pe 
piata muncii din judetul Alba. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

4. Intărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la 
dezvoltarea economică şi socială 

4.1 Restabilirea rolului institu iei 
dialogului social de componentă 
fundamentală a statului de drept şi a 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 
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democra iei.Reluarea la nivel 
institu ional al dialogului social, 
prin implicarea partenerilor sociali 
(sindicate, patronate, ONG-uri în 
actul decizional). Reluarea 
discu iilor privind aducerea de 
îmbunătă iri legislative pe 
următoarele domenii: sindicate, 
contracte colective de muncă, 
conflicte de muncă, patronate, 
func ionari publici, inspec ia 
muncii, codul muncii. 

4.2 Informarea partenerilor sociali, 
patronate şi sindicate, cu privire la 
rezultatele controalelor efectuate de 
ITM Alba în domeniul securită ii şi 
sănătă ii în muncă şi în domeniul 
rela iilor de muncă pentru 
înlăturarea operativă a deficien elor 
constatate şi asigurarea unui mediu 
de muncă securizat şi în 
concordan ă cu legisla ia în vigoare. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

4.3 Dezbaterea cu partenerii sociali a 
principalelor acte normative 
adoptate în domeniul rela iilor de 
muncă şi al securită ii şi sănătă ii în 
muncă, în cadrul Comisiei de 
Dialog Social, al unor sesiuni de 
informare trimestriale şi in cadrul 
Comitetului Tripartit de la nivelul 
ITM Alba, in anul 2017. 

Inspectoratul Teritorial 
de Muncă 

31.12.2017 Inspector ef 

5. Realizarea Programului de Ocupare a Forței de Muncă 
5.1 Ocuparea a 6080 omeri ca urmare 

a acordării serviciilor de mediere a 
locurilor de muncă vacante. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.2 Ocuparea a 300 omeri care se 
încadrează înainte de expirarea 
omajului, prin acordarea de 

aloca ii.    

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.3 
Încadrarea  a 90 de absolven i care 
beneficiază de primă de încadrare. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.4 Încadrarea  a 300 de omeri fără 
drept de îndemniza ie care 
beneficiază de primă de activare. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.5 Încadrarea  a 30 de omeri care 
beneficiază de primă de relocare. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.6 Încadrarea  a 100 de persoane de 
etnie romă . 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 
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5.7 Încadrarea în muncă prin 
subven ionarea locului de muncă a 
unui număr de 930 omeri.     

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.8 Încadrarea în muncă a unui număr 
de 200 omeri prin stimularea 
mobilită ii for ei de muncă.     

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.9 Încheierea a 10 contracte de 
solidaritate conform Legii nr 
76/2002. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

5.10 Încadrarea a 10 persoane la 
angajatorii de inser ie, pe baza 
contractelor de solidaritate, conform 
Legii nr. 76/2002. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

6. Realizarea Planului de Formare Profesională 
6.1 Organizarea a 47 de cursuri de 

formare profesională, 28 de 
calificări la care vor participa 1112 
persoane. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

6.2 Încadrarea  a 550 de omeri care 
vor absolvi cursuri de formare 
profesională.  

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

6.3 Încadrarea  a 10 persoane prin 
încheierea de contracte de ucenicie 
în baza Legii nr. 279/2005, 
republicată. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

7. Realizarea Programului privind încadrarea elevilor și studenților , în baza Legii nr. 72/2007   
7.1 Încadrarea a 20 elevi i 15 studen i 

prin subven ionarea locurilor de 
muncă. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei 

de Muncă Alba 

31.12.2017 Director 

8. Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolvenții de învățământ superior , 
în baza Legii nr. 335/2013 

8.1 Încadrarea a 5 absolven i prin 
încheierea de conven ii în baza 
Legii nr. 335/2013. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea for ei 

de muncă Alba 

31.12.2017 Director 

8.2 Verificarea respectării prevederilor  
Legii nr. 76/2002 , Legii nr. 
116/2002 i H.G. nr. 277/2002. 

Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea for ei 

de muncă Alba 

31.12.2017 Director 

9. Definitivarea sistemului ghiseului unic pentru angajatori 
9.1 Realizarea fluxului informatic de 

schimb de date C.J.P.  Alba – 
ANAF. 

Casa Jude eană de 
Pensii Alba 

31.12.2017 Director executiv 
adjunct economic 
 

9.2 Realizarea verificărilor de date i a 
punctajelor pe fiecare asigurat cu 
declara ie de asigurare. 

Casa Jude eană de 
Pensii Alba 

31.12.2017 Director executiv 
adjunct economic 
 

10. Crearea unui sistem de servicii on-line destinate cetățenilor 
10.1 Instruirea personalului pentru 

utilizarea noilor aplica ii 
informatice  - portal C.J.P. Alba. 
 

Casa Jude eană de 
Pensii Alba 

31.12.2017 Director executiv 

11. Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat 
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11.1 Verificarea bazelor de date 
referitoare la stagiile de cotizare ale 
asiguratilor pentru eliminarea 
posibilelor erori. 

Casa Jude eană de 
Pensii Alba 

31.12.2017 Director executiv 
adjunct economic 
 

11.2 Preluarea informatiilor din carnetele 
de munca scanate si integrarea 
acestor informatii in bazele de date 
privind stagiile de cotizare. 

Casa Jude eană de 
Pensii Alba 

31.12.2017 Director executiv 

12. Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protec iei sociale prin asigurarea unui sistem 
de asisten ă socială bazat pe un mecanism institu ional de identificare, evaluare şi interven ie 
pentru toate cazurile de risc social 

12.1 Plata beneficiarilor de indemniza ie 
pentru creşterea copilului şi 
stimulent lunar, în baza prevederilor 
OUG nr. 111/2010 privind 
sus inerea familiei în vederea 
creşterii copilului cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.2 Plata beneficiarilor de aloca ie de 
stat pentru copii  acordată în baza 
Legii nr. 61/1993. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.3 Plata beneficiarilor de indemniza iei 
pe perioada  concediului de 
acomodare pentru copii afla i în 
încredin are în vederea adop iei 
acordată în baza Legea nr. 57/2016 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adop iei, precum şi a 
altor acte normative. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.4 Plata aloca iei pentru sus inerea 
familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.5 Plata aloca iei de între inere pentru 
copii afla i în plasament familial 
prevăzută de Legea nr. 272/2004 
privind protec ia şi promovarea 
drepturilor copilului. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.6 Plata ajutorului social acordat în 
baza Legii nr.  416/2001 privind 
venitul minim garantat cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.7 Acordarea indemniza iei lunare de 
hrană pentru persoanele infectate cu 
HIV sau bolnave de SIDA conform 
Legii nr. 584/2002. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

12.8 Solicitarea fondurilor de la bugetul 
de stat şi efectuarea plă ilor către 
CJ, respectiv DGASPC pentru plata 
indemniza iei lunare, bugetului 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 
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personal complementar şi a 
indemniza iei de înso itor pentru 
adultul cu handicap vizual grav. 

13. Protejarea consumatorului vulnerabil prin acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuin ei 
13.1  Solicitarea fondurilor de la bugetul 

de stat şi asigurarea finan ării către 
furnizorii de energie termică şi gaze 
naturale,  în vederea acordării 
ajutorului pentru încălzirea 
locuin ei în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 70/2011 
privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuin ei. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

13.2 Solicitarea fondurilor de la bugetul 
de stat şi asigurarea finan ării către 
primării pentru beneficiarii de care 
utilizează pentru încălzirea locuin ei 
lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri şi nu sunt beneficiari ai 
Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

14. Întărirea capacită ii institu ionale în scopul creşterii calită ii serviciilor si al nivelului  de 
pregătire al personalului 

14.1 Creşterea nivelului de pregătire 
profesională a personalului de 
conducere şi a celui de execu ie.  

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

15. Creşterea calificării şi implicit, a productivită ii muncii prin promovarea programelor de 
formare profesională a salaria ilor, adaptate la oportunită ile de dezvoltare economică 

15.1 Autorizarea furnizorilor de formare 
profesională şi monitorizarea 
programelor autorizate de formare 
profesională. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

16. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie 
şi sprijinirea recunoaşterii muncii la domiciliu a îngrijitorilor 

16.1 Acordarea subven iilor de la 
bugetul de stat către O.N.G.-uri în 
baza Legii nr. 34/1998. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

17. Creşterea capacită ii de detectare a riscurilor de eroare, fraudă, corup ie asupra bugetului 
alocat presta iilor sociale prin mărirea sanc iunilor, întărirea cadrului legal al inspectorului 
social, creşterea interoperativită ii pentru controlul încrucişat din birou, având costuri 
administrative reduse 

17.1 Ac iuni de informare şi 
conştientizare a cetă enilor asupra 
drepturilor sociale. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

17.2 Activită i de control la nivel de 
jude  în baza procedurilor de lucru 
aprobate. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 

17.3 Monitorizarea în urma activită ilor 
de control. 

Agen ia Jude eană 
pentru Plă i şi Inspec ie 

Socială Alba 

31.12.2017 - director executiv 
AJPIS Alba 
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18. Asigurarea accesului la o bună îngrijire şi educa ie prin consolidarea activită ilor de prevenire 
a abandonului şcolar şi a institu ionalizării copiilor 

18.1  Continuarea rela iilor de colaborare 
cu unită ile sanitare din jude  în 
vederea identificării, evaluării şi 
interven iei în cazurile cu risc de 
părăsire a copilului în unită ile 
spitaliceşti. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
Unită ile sanitare din 

jude ul Alba 

31.12.2017 

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 

Asisten ii sociali 
din unită ile 

sanitare  
 

18.2  Oferirea de servicii de consiliere, 
informare şi sprijin pentru copil şi 
familie în  scopul prevenirii 
abandonului şi a institu ionalizării 
copiilor. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
Autorită ile publice 

locale 

31.12.2017 

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 

Asisten ii 
sociali/persoanele 

cu atribu ii de 
asisten ă socială 

din primării 
18.3       

     Monitorizarea mamelor minore 
şi colaborarea cu autorită ile publice 
locale în scopul acordării de servicii 
pentru prevenirea intrării în situa ie 
de risc şi pentru asumarea rolului 
parental. 
 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
Autorită ile publice 

locale 

31.12.2017 

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 

Şeful Serviciului 
monitorizare, 

strategii, 
programe, 

proiecte şi ONG 
Asisten ii 

sociali/persoanele 
cu atribu ii de 

asisten ă socială 
din primării 

19. Creşterea gradului de securitate socială prin combaterea comportamentelor de abuz, neglijare 
sau exploatare a copiilor şi acordarea de servicii de specialitate 

19.1 Identificarea  copiilor victime ale 
abuzului, neglijării sau exploatării. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
Autorită i publice locale 

Unită ile de poli ie 
 

31.12.2017 

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 
Şeful Biroului 

telefonul 
copilului, violen a 

în familie, 
prevenirea şi 
combaterea 

exploatării prin 
muncă 

Asisten ii 
sociali/persoanele 

cu atribu ii de 
asisten ă socială 

din primării 
Persoanele de 

contact din 
unită ile de poli ie 
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19.2      Acordarea de servicii de 
specialitate (consiliere psihologică, 
consiliere/asisten ă juridică, 
reintegrare şcolară, orientare şi 
pregătire profesională, asisten ă 
socială, protec ie specială), în 
func ie de nevoile identificate, 
pentru copiii victime ale abuzului, 
neglijării, exploatării şi pentru 
familiile acestora. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 
Şeful Biroului 

telefonul 
copilului, violen a 

în familie, 
prevenirea şi 
combaterea 

exploatării prin 
muncă 

19.3      Asigurarea de servicii de 
consiliere, evaluare şi interven ie 
pentru victimele violen ei în familie 
prin intermediul Biroului telefonul 
copilului, violen a în familie, 
prevenirea şi combaterea exploatării 
prin muncă. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Şeful Biroului 
telefonul 

copilului, violen a 
în familie, 

prevenirea şi 
combaterea 

exploatării prin 
muncă 

20. Respectarea drepturilor copiilor în cadrul structurilor de protec ie specială proprii: servicii de 
zi, servicii de tip reziden ial, servicii de tip familial 

20.1      Acordarea de servicii de 
recuperare şi reabilitare pentru 
copiii cu dizabilită i din jude .  

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Şeful Centrului de 
servicii 

comunitare 
„Arnsberg” Alba 

Iulia. 
20.2      Oferirea de servicii de tip 

reziden ial în case / apartamente de 
tip familial, centre de plasament şi 
centre de tranzit pentru copiii 
separa i temporar de proprii părin i. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 
Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
reziden ial copii 

20.3      Furnizarea de servicii de tip 
familial pentru copiii care 
beneficiază de măsura de protec ie 
specială plasament la familia 
extinsă sau la familia substitutivă.  

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

 
Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 

 
 

21. Îmbunătă irea calită ii vie ii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii: 
centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire şi asisten ă, locuin e 
protejate pentru persoane cu handicap 

21.1 

Furnizarea de servicii de recuperare 
şi reabilitare pentru persoanele cu 
handicap ocrotite în structuri 
reziden iale de recuperare şi 
reabilitare şi de îngrijire şi asisten ă. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct  

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 

reziden ial adul i  
Şefii centrelor 

reziden iale 
pentru persoane 

adulte cu 
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handicap 
21.2 

     Asigurarea unui mediu de via ă 
similar celui familial pentru 
persoanele cu dizabilită i din cadrul 
locuin elor protejate pentru 
persoane cu handicap. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 

reziden ial adul i   
22. Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii sociale a 

acestora 
22.1 Asigurarea accesului copiilor cu 

dizabilită i la servicii educa ionale 
adaptate nevoilor individuale.  
 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 
Şeful Serviciului 

de evaluare 
complexă copii 

22.2 Evaluarea şi încadrarea într-o 
categorie de handicap a persoanelor 
cu dizabilită i şi  sprijinirea acestora 
în vederea facilitării accesării 
presta iilor care le revin. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Şeful Serviciului 
de protec ie a 
persoanelor 

adulte şi presta ii 
sociale     

23. Dezvoltarea unor mecanisme de implicare a copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte din 
sistemul de protec ie specială în activită i cu caracter instructiv-educativ, recreativ şi de 
socializare     

23.1 Organizarea unor activită i cu 
caracter instructiv-educativ, 
recreativ şi de socializare pentru 
copiii / tinerii afla i în sistemul de 
protec ie specială. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
reziden ial copii 
Şefii unită ilor 

func ionale de tip 
reziden ial 

23.2 Derularea unor activită i cu caracter 
recreativ şi de socializare pentru 
persoanele adulte cu handicap aflate 
în sistemul reziden ial de protec ie. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct     

Şefii centrelor 
destinate 

persoanelor 
adulte cu 
handicap 

23.4 Implicarea voluntarilor în 
activită ile cu caracter educativ, 
informativ, cultural, recreativ şi de 
socializare desfăşurate cu copiii şi 
persoanele adulte institu ionalizate. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct     

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
reziden ial copii 
Şeful Serviciului 
resurse umane şi 
gestiunea func iei 

publice     
24. Creşterea calită ii serviciilor de protec ie de tip familial şi reziden ial 
24.1 Verificarea respectării standardelor 

minime obligatorii prin ac iuni 
punctuale de control realizate de 

 
Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 

31.12.2017 
Directorul general 

adjunct     
Şeful Serviciului 
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către specialiştii DGASPC Alba în 
scopul acordării de servicii sociale 
de calitate în structurile 
reziden iale. 

Protec ia Copilului 
Alba 

 

protec ie de tip 
reziden ial copii 

 

24.2      Monitorizarea respectării 
drepturilor copiilor care beneficiază 
de o măsură de protec ie de tip 
familial, inclusiv a copiilor afla i în 
plasament la asisten i maternali 
profesionişti. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

 
Directorul general 

adjunct     
Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 

24.3 Asigurarea respectării standardelor 
de calitate pentru copiii cu 
dizabilită i neinstitu ionaliza i, în 
conformitate cu standardele 
managementului de caz pentru 
copilul cu handicap. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct     

Şeful Serviciului 
de evaluare 

complexă copii 

25. Stimularea investi iilor publice şi private într-un sistem integrat de asisten ă socială pentru 
protec ia categoriilor defavorizate 

25.1 Continuarea colaborării cu 
partenerii priva i în scopul derulării 
unor activită i de prevenire a 
abandonului şcolar şi a 
institu ionalizării copiilor prin 
intermediul centrelor de zi. 

 
Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
ONG-uri 

 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct  

Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
familial copii 
Coordonatorii 

ONG 
25.2 Men inerea activită ii de protec ie a 

copiilor în case de tip familial, 
servicii săptămânale, aşezăminte 
sociale, servicii pentru dezvoltarea 
deprinderilor de via ă independentă, 
în parteneriat public-privat. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
ONG-uri 

Parohii locale 

31.12.2017 

 
Directorul general 

adjunct  
Şeful Serviciului 
protec ie de tip 
reziden ial copii 
Coordonatorii 

ONG 
25.3 Continuarea parteneriatului cu 

furnizori priva i în vederea oferirii 
de servicii de specialitate 
persoanelor cu handicap grav 
ocrotite în centrul de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică.     

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
Societatea de ajutorare 
„Diakonia” Alba Iulia 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 

reziden ial adul i  
Coordonatorul 
Societă ii de 

ajutorare 
„Diakonia” Alba 

Iulia 
25.4 Sus inerea activită ii de protec ie şi 

recuperare a persoanelor cu 
handicap, în cadrul locuin elor 
protejate dezvoltate în parteneriat, 
în vederea asigurării unei vie i 
autonome şi active. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
ONG-uri 

 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 
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reziden ial adul i  
Coordonatorii 

ONG 
25.5      Dezvoltarea serviciilor sociale 

pentru îngrijirea persoanelor 
vârstnice care au nevoie permanent 
sau temporar de protec ie. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
ONG-uri 

 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 

reziden ial adul i  
Coordonatorii 

ONG 
25.6 Asigurarea serviciilor socio-

medicale de îngrijire la domiciliu,  
în colaborare cu organiza iile 
neguvernamentale şi consiliile 
locale din jude . 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
ONG-uri 

 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 
familial adul i  
Coordonatorii 

ONG 
25.7 Asigurarea protec iei în regim de 

urgen ă a persoanelor fără adăpost 
şi fără sus inere din partea familiei 
în cadrul Adăpostului de noapte 
Alba Iulia. 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
Asocia ia “Filantropia 
Ortodoxă” Alba Iulia 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 

reziden ial adul i  
Coordonatorul 

Asocia iei 
“Filantropia 

Ortodoxă” Alba 
Iulia 

26. Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la problematica persoanelor cu 
dizabilită i în scopul respectării principiului coeziunii sociale şi al egalită ii de şanse 

26.1  Aniversarea Zilei Interna ionale a 
Persoanelor cu Dizabilită i prin 
activită i specifice: sesiune de 
comunicări, programe artistice, 
expozi ii cu lucrări handmade 
executate de persoanele cu 
dizabilită i. 
 

Direc ia Generală de 
Asisten ă Socială şi 
Protec ia Copilului 

Alba 
ONG-uri 

Institu ii publice 

31.12.2017 

Directorul general 
adjunct 

Asisten ii sociali 
din cadrul 

Compartimentului 
protec ie de tip 

reziden ial adul i  
Coordonatorii 

ONG 
Reprezentan ii 

institu iilor 
publice implicate 

27. Restabilirea dialogului social prin implicarea partenerilor sociali în actul decizional 
27.1 Elaborarea programului anual al 

Comisiei de Dialog Social Alba cu 
consultarea partenerilor sociali 

Institu ia Prefectului – 
jude ul Alba 

Februarie 2017 Prefectul 
jude ului Alba 
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implica i  
27.2 Prezentarea în Comisia de Dialog 

Social Alba a problemelor cu care 
se confruntă jude ul nostru 

Institu ia Prefectului – 
jude ul Alba 

31.12.2017 Prefectul 
jude ului Alba 

27.3 Transmiterea către institu iile 
publice centrale a unor propuneri 
legislative 

Institu ia Prefectului – 
jude ul Alba 

31.12.2017 Prefectul 
jude ului Alba 

 
 
66..  EEDDUUCCAA II EE  
 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată 

în realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana responsabilă 

1. Asigurarea unui învățământ de calitate, în școli echipate corespunzător, care să conducă la 
modelarea intelectuală și profesională a elevilor, crearea de competențe pentru viață pe baza 
nevoilor de dezvoltare personală 

1.1 Cre terea participării la 
educa ie de calitate, de la cre ă 
până la absolvirea unei forme 
de învă ământ, prin asigurarea 
unei infrastructuri moderne, cu 
mijloace didactice adecvate 
prin crearea condi iilor 
necesare de confort, siguran ă 
i securitate pentru to i copiii 

din coli i implicit 
cuprinderea în clasa 
pregătitoare a tuturor copiilor 
cu vârsta de 6 ani. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.2 Asigurarea tuturor resurselor 
umane şi materiale în vederea 
aplicării Metodologiei de 
Evaluare Na ională a elevilor 
de clasa a II-a, a IV-a , a VI-a, 
a Metodologiei de Evaluare 
Na ională a elevilor de clasa a 
VIII-a, Metodologiei de 
admitere în licee şi şcoli 
profesionale, Metodologiei de 
certificare a competen elor 
profesionale, a Metodologiei 
de organizare şi desfăşurare a 
examenului de bacalaureat 
2017. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 
Unită ile de 
învă ământ 

 

Conform 
calendarului 

pe 2017 
elaborat de 

M.E.N. 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.3 Sprijinirea tuturor celor 
implica i, resurse 
umane/materiale, în vederea 
organizării i desfă urării 
simulării examenelor na ionale. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Unită ile de 
învă ământ 

Centrul Jude ean de 
Resurse şi Asisten ă 
Educa ională Alba 

martie 2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 
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1.4 Promovarea educa iei incluzive 
prin cuprinderea tuturor 
copiilor cu nevoi speciale şi 
din grupuri vulnerabile în 
învă ământul special sau de 
masă prin cultivarea toleran ei, 
nediscriminării i acceptării 
diferen ei în coli i societate. 
 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Consiliul Jude ean 
Alba 

Centrul Jude ean de 
Resurse şi Asisten ă 
Educa ională Alba 

 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.5 Organizarea admiterii 
absolven ilor de coală 
gimnazială în învă ământul 
liceal sau în învă ământul 
profesional de stat cu durata de 
3 ani. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Unită ile de 
învă ământ 

 
 

Mai - 
septembrie 

2017 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.6 Pregătirea şi parcurgerea 
tuturor etapelor mişcării 
personalului didactic. 
Asigurarea resursei umane 
califícate. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
compartimentul 
resurse umane 

 

conform 
calendarului 
din OMECS 
5739/2016 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.7 Finan area obiectivelor de 
investi ii de la bugetul de stat 
prin M.E.N. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Unită ile de 
învă ământ 

Ministerul Educa iei 
Na ionale 

conform listei 
de investi ii 
aprobată de 

M.E.N. 

 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.8 Finan area /execu ia 
/monitorizarea Programului de 
Reformă a Educa iei Timpurii 
(PRET). Clădiri noi / reabilitări 
clădiri grădini e 
 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Unită ile de 
învă ământ 

Ministerul Educa iei 
Na ionale 

Unitatea de 
Management a 

Proiectelor privind 
Reabilitarea colilor 

Autoritatea locală 

conform 
calendarului 

pe 2017 
elaborat de 

MEN/UMPRS 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ, A.P.L. 

1.9 Finan area /execu ia 
/monitorizarea obiectivelor de 
investi ii finan ate prin 
Programul de Dezvoltare 
Locală. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Autoritatea locală 
Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale, Consiliul 
Jude ean Alba 

conform 
calendarului 

pe 2017 
elaborat de 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ, A.P.L. 

1.10 Finan area 
/execu ia/monitorizarea 
obiectivelor de investi ii 
finan ate de la bugetele locale. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Autoritatea locală 
Consiliul Jude ean 

Alba 
 

conform 
Programului 
de finan are 
elaborat şi 
aprobat de 
Consiliul 
Jude ean 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ, A.P.L. 



 50 

Alba/Autorită i 
locale 

1.11 Reorganizarea/adaptarea 
re elei şcolare şi propunerea 
noului Plan de şcolarizare. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 
Unită ile de 
învă ământ 

 

ianuarie 2017 
(pentru anul 
şcolar 2017-

2018); 
noiembrie-
decembrie 

(pentru anul 
şcolar 2018-

2019) 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ,  

1.12 Pregătirea şi realizarea 
Planului de şcolarizare, 
inclusiv la grădini e şi clasa 
pregătitoare. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 
Unită ile de 
învă ământ 

 

Conform 
procedurii i 
calendarului 
transmise de 

MEN 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.13 Organizarea examenelor de 
certificare a competen elor 
profesionale de nivel III i IV 
pentru absolven ii 
învă ământului liceal 
tehnologic şi profesional. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba prin 
inspectorul şcolar 

pentru învă ământul 
tehnic, unită ile de 
învă ământ vizate. 

începând cu 
luna mai 2017 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.14 Promovarea ofertelor 
educa ionale ale unită ilor de 
învă ământ preuniversitar prin 
activită i de genul ,,Caruselul 
meseriilor’’. 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba, Casa 
Corpului Didactic 

Alba, CJRAE, 
unită ile şcolare din 

jude  

aprilie-mai 
2017 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.15 Promovarea excelen ei în 
educa ie - „Săptămâna 
Educa iei" 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba, Casa 
Corpului Didactic 
Alba, Consiliul 

Jude ean al Elevilor, 
Consiliul Jude ean 

Alba. 

Octombrie 
2017 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.16 Redefinirea statutului cadrului 
didactic în societate prin 
reducerea birocra iei i 
eliminarea sarcinilor 
administrative inutile. 
Promovarea unei oferte de 
cursuri destinate formării 
continue a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din 
învă ământul preuniversitar, 
după cum urmează: 
A. Formarea cadrelor didactice 
prin programe prioritare ale 
Ministerului Educa iei şi 
Cercetării Ştiin ifice 
B. Formarea cadrelor didactice 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, Casa 
Corpului Didactic 

Alba, 
Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 
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prin programe centrate pe: 
Învă ământ digitalizat; 
Curriculum adecvat formării 
inovatoare, creative şi formării 
de competen e; Pedagogie 
modernă, optimizarea rela iei 
cu părin ii, elevii şi cu 
autorită ile locale; Actualizarea 
cunoaşterii în aria curriculară a 
disciplinei; 
C. Formarea personalului 
didactic auxiliar prin programe 
de formare, cu scopul creşterii 
capacită ii acestora în 
dezvoltarea competen elor, în 
utilizarea eficientă a 
mijloacelor de învă ământ. 

1.17 Implementarea unor programe 
care să asigure condi ii de 
dezvoltare i formare a tuturor 
copiilor. 
Diminuarea abandonului şcolar 
din învă ământul obligatoriu 
prin aplicarea coerentă de 
programe sociale tip „Laptele 
si cornul”, Burse sociale, „Bani 
de liceu”, organizarea de 
programe „ coala după 
şcoală”, Programul 
guvernamental ”Fiecare copil 
în grădini ă”, Programul ”O 
masă caldă pentru elevi”. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 

Consiliul Jude ean 
Alba, Consiliile 

locale 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ, A.P.L. 

1.18 Continuarea programului „A 
doua şansă” în învă ământul 
primar şi secundar inferior. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ, A.P.L. 

1.19 Profesori bine motiva i i 
pregăti i.Integrarea tinerilor în 
cariera didactică.Dezvoltarea 
unei pie e educa ionale a 
programelor de formare 
continuă, bazată pe un sistem 
competi ional. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, Casa 
Corpului Didactic, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.20 Consolidarea rela iilor de 
parteneriat între învă ământul 
superior şi cel 
preuniversitar, în formarea 
ini ială şi continuă pentru 
cariera didactică, prin care să 
se asigure adecvarea 
con inuturilor şi metodelor la 
nevoile de formare ale cadrelor 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

Universitatea ”1 
Decembrie 1918” 
Alba Iulia i alte 

institu ii de 
învă ământ superior 

 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 
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didactice. 
1.21 Implicarea i participarea  

cadrelor didactice şi didactice 
auxiliare la programe de 
formare (de ini iere, calificare, 
recalificare, conversie, 
perfec ionare, specializare, 
participarea la sus inerea 
cadrelor didactice) . 
Activită i componente: 
Identificarea de parteneriate cu 
institu ii de învă ământ 
superior, furnizori de instruc ie 
şi educa ie. Diseminarea 
ofertei de programe  de 
formare şi formarea grupelor 
de cursan i; 
Organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de formare sub forma 
unor  modalită i flexibile şi 
atractive de organizare a 
formării sau perfec ionării 
profesionale (şcolile de vară, 
workshop-urile sau atelierele 
practice); 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.22 Stimularea ini iativelor 
societă ii civile pentru 
promovarea voluntariatului. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 

Consiliul Jude ean al 
elevilor 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.23 Extinderea educa iei 
antreprenoriale de la colile 
voca ionale i tehnologice la 
toate colile. 
Promovarea de oferte de 
cursuri destinate formării 
continue a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din 
învă ământul preuniversitar, 
pentru familiarizarea cadrelor 
didactice cu metode inovative 
şi interactive de educa ie 
antreprenorială     (exemplu  
„firma de exerci iu din 
învă ământul profesional şi 
tehnic”). 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de 
învă ământ, furnizori 

de programe de 
formare 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.24 Stimularea parteneriatului 
public-privat dintre sistemul 
educa ional şi mediul 
economic, având ca principal 
obiectiv atragerea fondurilor 
europene, cu scopul creşterii 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 
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ratei de absorb ie a 
absolven ilor pe pia a muncii. 

1.25 Creşterea numărului de burse 
pentru copiii din Moldova şi 
copiii etnici români din statele 
vecine. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

 

Septembrie 
2017 

Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

1.26 Sus inerea elevilor capabili de 
inovare şi crea ie. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba 

31.12.2017 Inspectori colari, cadre 
didactice, directori unită i 
învă ământ 

2. Creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și  personalului auxiliar prin 
implementarea unor programme de perfecționare/formare continuă/reconversie profesională 

2.1 Organizarea, derularea i 
monitorizarea cursurilor de 
formare profesională, prin 
programe prioritare ale 
Ministerului Educa iei 
Na ionale. 
 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   
Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

2.2 Formarea deprinderilor şi 
competen elor  cadrelor 
didactice prin programe de 
formare centrate pe dezvoltarea 
competen elor digitale, 
manageriale, optimizarea 
rela iilor cu to i factorii 
implica i în educa ie, invovare 
i creativitate.  

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   
Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

2.3 Formarea deprinderilor i 
competen elor personalului 
didactic auxiliar prin programe 
de formare care urmăresc 
cre terea calită ii serviciilor 
educa ionale i utilizarea 
eficientă a mijloacelor de 
învă ământ. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   
Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

2.4 Promovarea de oferte de 
cursuri destinate formării 
continue a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din 
învă ământul preuniversitar, 
pentru familiarizarea cadrelor 
didactice cu metode inovative 
şi interactive de educaţie 
antreprenorială. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   
Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

2.5 Promovarea de oferte de 
cursuri destinate formării 
continue a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 
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învă ământul preuniversitar, 
pentru familiarizarea cadrelor 
didactice cu metode inovative 
şi interactive de conştientizare, 
mediatizare a oportunităţilor 
de facilitare a tranziţiei de la 
şcoală la viaţa activă. 

Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

2.6 Formarea continuă a 
personalului didactic şi 
didactic auxiliar din 
învă ământul preuniversitar 
prin programe de tip 
conversie/reconversie. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   
Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

2.7 Sus inerea în parteneriat 
public-privat a colilor 
profesionale i de meserii, 
pentru formarea tinerilor în 
meserii necesare economiei, 
prin Programul România 
Profesională. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba,   
Casa Corpului 
Didactic Alba,   

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

3. Dezvoltarea  domeniului  informare, documentare, consultan ă 
3.1 Asigurarea fluxului 

informa ional la nivelul 
sistemului de învă ământ ce 
implică Casa Corpului Didactic 
Alba. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 
Edituri, Librării 

Donatori, 
Biblioteci şcolare, 

CDI-uri 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

3.2 Facilitarea accesului publicului 
la servicii culturale, e-cultura, 
implementarea proiectelor  
RO – CULTURA. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 
Edituri, Librării 

Donatori, 
Biblioteci şcolare, 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 
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CDI-uri 
4. Dezvoltarea domeniului  privind activită i ştiin ifice, antreprenoriale, metodice, culturale - 

Programul România Profesională  
4.1 Organizarea i desfă urarea  de 

simpozioane şi sesiuni de 
comunicări ştiin ifice. 
 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 
Edituri, Librării 

Donatori, 
Biblioteci şcolare, 

CDI-uri 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

4.2 Organizarea i desfă urarea  de 
concursuri şi activită i 
culturale. 
 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
Furnizori de 

programe de formare 
Edituri, Librării 

Donatori, 
Biblioteci şcolare, 

CDI-uri 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

5. Editarea şi difuzarea de cărți şi publica ii 
5.1 Editarea revistei „Universul 

Şcolii” a Casei Corpului 
Didactic Alba, a  căr ilor  şi 
auxiliarelor curriculare , a 
bro urilor, agendelor, 
pliantelor i a altor materiale 
didactice. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
Edituri 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

5.2 Editarea revistei „Universul 
Şcolii”, ca mijloc de stimularea 
creativită ii, inovării şi 
transferului tehnologic, ca 
posibilitate pentru cadrele 
didactice de a-şi promova 
ideile. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
Edituri 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

6. Realizarea de parteneriate externe  cu scopul de a armoniza politicile, strategiile și acțiunile în 
domeniul formării profesionale cu cerințele complexe ale mediului socio-economic și cultural, 
la nivel local sau național 

6.1 Identificarea de colaborări i  
parteneriate cu organisme a 
căror obiectiv principal vizează 
domeniul formării 
profesionale. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

6.2 Asigurarea promovării ofertei Inspectoratul Şcolar 31.12.2017 Conducere - Casa 
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de formare continuă a Casei 
Corpului Didactic şi a altor 
furnizori de formare 
profesională. 

Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

Corpului Didactic 

6.3 Participarea la proiecte 
derulate în parteneriat cu 
institu ii din jude , din ară sau 
din străinătate. 
 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

7. Dezvoltarea marketing-ului educa ional, publicitate/diseminare informații privind Casa 
Corpului Didactic Alba. 

7.1 Prezentare în mass-media a 
ac iunilor C.C.D, actualizarea 
paginii web a institu iei, alte 
activită i de comunicare. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

7.2 Diseminarea informa iilor utile 
personalului din învă ământ .  

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

8. Dezvoltarea  competențelor și a carierei  personalului din cadrul Casei Corpului Didactic 
8.1 Participarea la stagii de 

formare prin proiecte de 
mobilitate cu finan are 
comunitară, proiecte 
POSDRU, stagii de formare 
prin mobilită i ERASMUS+ şi 
participarea la stagii de 
formare oferite de alte institu ii 
de profil. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

9. Dezvoltarea managementului instituțional 
9.1 Elaborarea şi actualizarea 

documentelor de planificare a 
activită ilor, a fi elor  
posturilor i a documenta iei 
specifice managementului 
institu ional 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

9.2 Realizarea cu periodicitate a 
unor studii de nevoi şi 
utilizarea rezultatelor acestor 
studii în proiectarea noilor 
programe de formare. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

9.3 Respectarea principiilor de 
etică profesională şi adoptarea 
unui comportament psiho-
social adecvat, în scopul 
realizării unei comunicări 
eficiente între cadrul didactic şi 
responsabilul cu formarea 
continuă şi perfec ionarea. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 
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9.4 Asigurarea gestionării 
resurselor financiare i material 
ale institu iei. 
 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

9.5 Achizi ionarea mijloacelor fixe 
şi a obiectelor de inventar 
necesare bunei desfăşurări a 
activită ii. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

10. Dezvoltarea sistemului de monitorizare, evaluare și raportare a realizării obiectivelor 
instituționale 

10.1 Realizarea unor baze de 
date ale cursan ilor, cadre 
didactice şi formatori. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

10.2 Completarea chestionarului 
analizei de nevoi a unui număr 
apreciabil de cadre didactice, 
pentru a justifica necesitatea 
implementării programelor 
oferite de C.C.D. Alba 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

10.3 Realizarea de ateliere, 
seminarii de instruire, mese 
rotunde. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

10.4 Monitorizare post-curs, prin 
asisten e la activită ile de 
predare – învă are. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

10.5 Realizarea de raportări 
sintetice – după terminarea 
fiecărei activită i. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

10.6 Raportări periodice ale 
compartimentelor de lucru din 
care să reiasă gradul de 
realizare a obiectivelor, 
respectiv precizarea măsurilor 
ameliorative atunci când este 
necesar. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 
 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

11. Stabilirea de alte parteneriate menite să conducă la activită i structurate pe diversitate şi 
eficien ă 

11.1 Încheierea de parteneriate cu 
unită ile de învă ământ pentru 
oferirea spa iilor de formare. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 
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Didactic Alba, 
Unită i de învă ământ 

11.2 Colaborare mai eficientă cu 
personalul didactic , prioritar 
cu responsabilii cu formarea 
din unită ile şcolare. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

11.3 Dezvoltarea de parteneriate 
între Casa Corpului Didactic i 
comunitatea locală. 

Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Alba, 
Casa Corpului 
Didactic Alba, 

Unită i de învă ământ 

31.12.2017 Conducere - Casa 
Corpului Didactic 

   
  
77..  CCEERRCCEETTAARREE--DDEEZZVVOOLLTTAARREE--II NNOOVVAARREE  
 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată 

în realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Creșterea vizibilității activităților științifice și dezvoltarea schimbului de informații în domeniul 
cercetării, prin organizarea simpozioanelor, conferințelor și altor manifestări științifice 

1.1 Dezvoltarea turismului cultural local 
- potenial (Mo tenire culturală), 
parteneriat local, turism creative 
(Workshop internaional) 

Departamentul de 
Administrarea 

Afacerilor i Marketing 

27 ianuarie Conf.univ.dr. Ionela 
Gavrilă-Paven 

1.2 Atelier de traduceri pentru studeni i 
elevi (Simpozion naional) 

Departamentul de 
Filologie, Centrul de 

Cercetare i Inovare în 
Educaia Lingvistică 

(CIEL) 

31 martie – 
1 aprilie 2017 

Asist.univ.dr. Natalia 
Muntean 
Conf.univ.dr.LianaPiora 
Lect.univ.dr. Hereg 
Crina 

1.3 Sesiune de comunicări tiin ifice ale 
studenilor i studenilor masteranzi 
(Conferină na ională) 

Departamentul de 
tiin e Juridice i 
Administrative 

4-5 mai Lect.univ.dr. Ada 
Hurbean 
Asist.univ.dr. Ioana 
Gheberta 

1.4 Actualită i i perspective în domeniul 
financiar – contabil (Masă rotundă) 

Departamentul de 
Finane Contabilitate 

5 mai Conf.univ.dr. Attila 
TamaSzora 

1.5 Sesiunea de comunicări tiin ifice a 
studenilor  "In Extenso 

Departamentul de 
Finane Contabilitate 

5-6 mai Conf.univ.dr. Dan 
Constantin Dănule iu 

1.6 Sesiunea studenească de comunicări 
"In Extenso" 

Departamentul de 
tiin e Exacte i 

Inginere ti 

5-6 mai Lect.univ.dr. Boca 
Loredana 

1.7 ARS LITURGICA. 
Fromtheiconglorytotheimages of 
(post)modernity (Simpozion 
international ISSTA 2017) 

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă 

7 - 10 mai Pr. prof. univ. dr. Mihai 
Himcinschi 

1.8 Sport i societate. Concepte i 
tendine actuale 
1.Activită ile fizice în realitatea 
societă ii contemporane 
2.Kinetoterapie i terapii alternative 

Departamentul de 
Educaie Fizică i Sport 

12- 13 mai Lect.univ.dr. Hăisan 
Angel-Alex 

1.9 Conferina natională „Didactica-
tradi ie, actualitate, perspective", ed. 
a 3-a (Sesiune naională) 

Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului 

Didactic 

18-20 mai Conf.univ.dr. Ioana 
Todor 

1.10 Simpozionul Societă ii de Geografie Departamentul de 19-20 mai Conf. univ. dr. ing. 
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(Simpozion naional) tiin e Exacte i 
Inginere ti 

Nicolae Ludusan 

1.11 Die Union 
derRumänenSiebenbürgens mit 
derKirche von Rom: 
einabschließendesTreffen (Conferina 
de încheiere a programului bilateral 
Unirea românilor ardeleni cu Biserica 
Romei) 

Fundaia „Pro Oriente", 
Viena 

Departamentul de 
Istorie, Arheologie i 

Muzeologie 

25 mai Conf.univ.dr. Stanciu 
Laura 

1.12 International UAB - 
BEnAConference 
Environmental Engineering 
andSustainableDevelopment 
(Conferină interna ională) 

Facultatea de tiin e 
Economice 

25-27 mai Prof.univ.dr. Maria Popa 

1.13 Environmental Engineering 
AndSustainableDevelopment 
(Conferina Internaionala) 

Departamentul de 
tiin e Exacte i 

Inginere ti 

25-27 mai Conf.univ.dr. Simona 
Varvara 

1.14 Conferina naională a formelor 
independente de Asistena Socială - 
Edi ia a V-a (Conferină na ională) 

Departamentul de 
tiin e Sociale 

3-4 iunie Lect.univ.dr. Talpa 
Petronela Conf.univ.dr. 
Bu iu Călina Ana 

1.15 Simpozionul naional al studenilor 
i  masteranzilor (Sesiune de 

comunicări) 

Departamentul de 
tiin e Sociale 

3-4 iunie Asist.univ.dr. Claudiu 
tefani 

Lect.univ.dr. Ioan Mihail 
Dan 

1.16 Dialogul culturilor între tradiie i 
modernitate (Conferină 
internaională) 

Centrul de Cercetări 
Filologice i Dialog 

Multicultural 
(CCFDM), 

Departamentul de 
Filologie 

9-10 iunie 2017 Centrul de Cercetări 
Filologice i Dialog 
Multicultural (CCFDM), 
Departamentul de 
Filologie 

1.17 CLIE-2017 (Conference on 
Linguistic and Intercultural 
Education) (Conferină 
internaională) 

Centrul de Cercetare i 
Inovare în Educaia 
Lingvistică (CIEL), 
Departamentul de 

Filologie, Universitatea 
din Pila, Polonia 

16-18 iunie 
2017 

Conf.univ.dr. 
Iordăchescu Teodora 
Lect.univ.dr. Hereg 
Crina 

1.18 Intercultural Metaphor Panel 
(Conferină interna ională / Proiect 
CNCS-UEFISCDI) 

Centrul de Cercetare i 
Inovare în Educaia 
Lingvistică (CIEL) 

17-18 iunie Conf.univ.dr. 
Iordăchescu Teodora 
Lect.univ.dr. Hereg 
Crina 

1.19 Improving Intercultural Business 
Skills ( coala de vară) 

Departamentul de 
Administrarea 

Afacerilor i Marketing 

26 Iunie - 9 
Iulie 

Conf.univ.dr. Carmen 
Pa tiu 

1.20 coala Internaională de Vară a 
Doctoranzilor Teologi (Conferină 
internaională (SIVDT 2017)) 

Facultatea de Teologie 
Ortodoxă 

coala Doctorală de 
Teologie 

9-12 iulie Pr. prof. univ. dr. Mihai 
Himcinschi 

1.21 INFO-Electronică Aplicată ( coală 
de vară) 

Facultatea de tiin e 
Exacte i Inginere ti 

24-29 iulie Conf.univ.dr. Rotar 
Corina 

1.22 Recent Trends in Pure 
andAppliedMathematics (Simpozion 
internaional) 

Departamentul de 
tiin e Exacte i 

Inginere ti 

31 iulie - 4 
august 

Asist.univ.dr. Ioan-
Lucian Popa 

1.23 Imaginar, identitate i alteritate în 
literature (Conferină interna ională) 

CCI Speculum; 
Departamentul de 

7-9 septembrie Lect.univ.dr. Chiciudean 
Gabriela 
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Filologie; Facultatea de 
Litere a Universită ii 

din Navarra 

Conf.univ.dr. Chira 
Rodica 

1.24 Workshop on Business 
Administrationand Marketing 
(Workshop) 

Departamentul de 
Administrarea 

Afacerilor i Marketing 

22 septembrie Conf.univ.dr. Ionela 
Gavrilă-Paven 

1.25 Conferina „DyingandDeath in18th-
21st centuries", ediia a X-a 
(Conferină interna ională) 

Departamentul de 
Istorie, Arheologie i 

Muzeologie 

26-28 
septembrie 

C.S I.  Rotar Marius  

1.26 Educaia din perspectiva valorilor, 
edi ia a VIII-a (Sesiune 
internaională) 

Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului 

Didactic 

septembrie Lect.univ.dr. Dorin 
Opri  

1.27 Masă rotundă Tema: Norme juridice 
i institu ii de drept privat (Sesiune 

na ională cu participare 
internaională) 

Departamentul de 
tiin e Juridice i 
Administrative 

26 octombrie Conf.univ.dr. Cetean-
Voiculescu Laura 
Asist.univ.dr. Plesa 
Ioana 

1.28 Ziua internaională a Terapiei 
Ocupaionale (Workshop) 

Departamentul de 
tiin e Sociale 

27 octombrie Lect.univ.dr. Talpa 
Petronela Lect.univ.dr. 
Bara Angela 

1.29 Bibliologie i Patrimoniu Cultural 
Na ional, ediia a XI-a (Conferină 
na ională) 

coala Doctorală de 
Istorie 

Departamentul de 
Istorie, Arheologie i 

Muzeologie 

26-27 
octombrie 

Prof.univ.dr. Eva Mârza 
C.S. III Ana Maria 
Roman Negoi 

1.30. Workshop internaional: Trends in 
Accounting, Audit andFinance 
(Workshop) 

Departamentul de 
Finane - Contabilitate 

3-4 noiembrie Conf.univ.dr. Dan 
Constantin Dănule iu 

1.31. Conferina Naională a Studen ilor i 
Doctoranzilor. Istorie, Arheologie, 
Muzeologie, Istoria Artei i 
Patrimoniu, Ediia a XXV-a 
(Conferină na ională) 

Departamentul de 
Istorie, Arheologie i 

Muzeologie 

11 noiembrie Lect.univ.dr. Cosmin 
Popa-Gorjanu 
Lect.univ.dr. Călin 
Anghel 
C.S. I Marius Rotar 

1.32. Convergene i provocări în 
domeniul tiin elor exacte i 
inginereti (Simpozion naional) 

Facultatea de tiin e 
Exacte i Inginere ti 

 

11 noiembrie Conf.univ.dr. Rotar 
Corina 

1.33. Managementul carierei, Ediia a V-a 
(Conferină na ională) 

Centrul de Informare, 
Consiliere i Orientare 

în Carieră al UAB 
 

8-11 noiembrie Conf.univ.dr. Dragolea 
Larisa 
 

1.34. Dezvoltare socială i inteligenă 
teritorială (Conferintă na ională cu 
participare internaională) 

Departamentul de 
tiin e Sociale 

17-18 
noiembrie 

Prof.univ.dr. Pascaru 
Mihai 
Conf.univ.dr. Marina 
Lucian 
 

1.35. Conferina adresată profesorilor de 
liceu:   Convergene i provocări în 
domeniul tiin elor economice (Masă 
rotundă) 

Departamentul de 
Finane – Contabilitate 

Departamentul de 
Administrarea 

Afacerilor i Marketing 
 

23 noiembrie Lect.univ.dr. Adina 
Elena 
Dănule iu  
Conf.univ.dr. Carmen 
Pa tiu 

1.36. Ziua Economistului (Masă rotundă) Departamentul de 
Administrarea 

Afacerilor i Marketing 
 

23 noiembrie Lect.univ.dr. Mălina 
Cordo  
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1.37. The 9th Edition of the International 
Conference 
"AlcoholismandOtherAddictions: 
Psychosocial, 
HistoricalandTherapeuticalIssues" 
(Conferină interna ională) 

Departamentul de 
tiin e Sociale 

8-9 decembrie Asist.univ.dr. tefani 
Claudiu 
Lect.univ.dr. Millea 
Vlad 

1.38. Sesiunea naională a studen ilor i 
masteranzilor filologi (Simpozion 
internaional) 

Departamentul de 
Filologie 

8-9 decembrie Asist.univ.dr. Muntean 
Natalia 
Lect.univ.dr. Hereg 
Crina 
Lect.univ.dr. Chiciudean 
Gabriela 
Asist.univ.dr. Cibian 
Aura 

2 Dezvoltarea proiectelor majore de cercetare, cu finanțare și participare națională și europeană 
2.1. ACACIA:Centros de Cooperación 

para el Fomento, Fortalecimiento y 
Transferencia de Buenas Prácticas 
que Apoyan, Cultivan, Adaptan, 
Comunican, Innovan y Acogen a la 
Comunidad Universitaria 
Project no: 561754-EPP-1-2015-1-
CO-EPPKA2-CBHE-JP/ 
Erasmus+: HigherEducation – 
International capacity building 

Universitatea 
1 Decembrie 1918 

Alba Iulia 

2015-2018 

Director , Centrul pentru 
Managementul 
Proiectelor,Universitatea  
1 Decembrie 1918  
Alba Iulia 

2.2. Aquasmart Aquaculture Open Data 
Cloud Innovation, H2020-ICT-
2014/1-644715 /H2020 

Universitatea 
1 Decembrie 1918 

Alba Iulia 

2015-2018 Director, Centrul pentru 
Managementul 
Proiectelor,Universitatea  
1 Decembrie 1918,  
Alba Iulia 

2.3. Universalsandvariants of English and 
Romanian business metaphors. A 
corpus-based conceptual mapping of 
contemporary journalese, PN-II -RU-
TE-2014-4-2785 / CNCS UEFISCDI 

Universitatea 
1 Decembrie 1918 

Alba Iulia 

2015-2017 Director, Centrul pentru 
Managementul 
Proiectelor,Universitatea  
1 Decembrie 1918,  
Alba Iulia 

2.4. Intelligent Management of 
HeritageBuildings, COST TD 
1406/COST ACTION 

Universitatea 
1 Decembrie 1918 

Alba Iulia 

2014-2018 Director, Centrul pentru 
Managementul 
Proiectelor,Universitatea  
1 Decembrie 1918,  
Alba Iulia 

2.5. “Sistem inteligent bazat pe învă are 
automată i vedere artificială pentru 
optimizarea fluxului de fabricaie a 
por elanului” (SIVAP), PN-III- P2-
2.1-BG-2016-0333, Contract 
nr.50BG/2016 

Universitatea 
1 Decembrie 1918 

Alba Iulia 

2016-2018 Director, Centrul pentru 
Managementul 
Proiectelor,Universitatea  
1 Decembrie 1918,  
Alba Iulia 

2.6. ”Optimizarea Tehnologiilor De 
Execuie Privind Reabilitarea 
Clădirilor De Patrimoniu Afectate De 
Umiditate  (OTERP)”, PN-III- P2-
2.1-BG-2016-0302 
Contract nr. 126 BG/2016 

Universitatea 
1 Decembrie 1918 

Alba Iulia 
2016-2018 

Director, Centrul pentru 
Managementul 
Proiectelor,  
Universitatea  
1 Decembrie 1918,  
Alba Iulia 

2.7 Boosting Adults System Education In Universitatea 2016-2017 Director, Centrul pentru 
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Agriculture Erasmus +, KeyAction 2, 
Strategic Partnerships for adult 
education, 2015-1-MK01-KA204-
002857 

1 Decembrie 1918 
Alba Iulia 

Managementul 
Proiectelor,  
Universitatea  
1 Decembrie 1918,  
Alba Iulia 

3. Realizarea statisticilor oficiale la termenele stabilite, conform lucrărilor cuprinse în Programul Statistic 
Național Anual aprobat de guvernul României. 

3.1 Colectarea datelor, prelucrarea i 
realizarea cercetărilor statistice la 
termenele stabilite în graficul 
cercetărilor tiin ifice statistice. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 31.12.2017 Director executiv 

3.2 Extinderea colectării electronice a 
datelor, extinderea utilizării 
sistemului pentru un număr mai mare 
de cercetări statistice, prin Portalul 
web e SOP. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

4. Asigurarea continuității seriilor de date statistice 
4.1 Continuarea procesului de colectare, 

prelucrare i monitorizare a 
cercetărilor statistice. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 31.12.2017 Director executiv 

4.2 Actualizarea bazei de date Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

4.3 Realizarea anuarului statistic al 
jude ului Alba. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

4.4 Completarea fi elor UAT urilor din 
jude ul Alba cu datele statistice 
disponibile. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 31.12.2017 Director executiv 

5. Diseminarea informațiilor din domeniile economic și social 
5.1 Editarea buletinului statistic lunar al 

jude ului. 
Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

5.2 Emiterea de comunicate de presă. Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

6. Modernizarea sistemului statistic național prin implementarea de noi metodologii, instrumente statistice 
unitareși dezvoltarea unui sistem informațional unic, care să faciliteze accesul la informații de interes 
public. 

6.1 Monitorizarea i dezvoltarea 
sistemului informatic eDemos din 
cadrul proiectului Îmbunătățirea 
capacității administrației publice de 
măsurare a performanțelor 
administrative. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

7. Continuarea procesului de armonizare cu standardele și regulamentele europene 
7.1 Participarea la realizarea proiectelor 

cu finan are externă care au ca 
obiectiv dezvoltarea statisticilor 
na ionale de către Comisia 
Europeană  i permit armonizarea cu 
reglementările europene. 

Direc ia Regională 
de Statistică Alba 

31.12.2017 Director executiv 

   
   
   
   



 63 

88..  SSĂĂNNĂĂTTAATTEE  

   
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 
1.1 Consolidarea re elei de medicină 

şcolară prin creşterea numărului de 
cabinete şcolare în colaborare cu 
autorită ile locale. 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

1.2 Îmbunătă irea infrastructurii 
serviciilor de sănătate oferite în 
regim ambulatoriu prin asisten a 
medicală comunitară, medicina de 
familie şi ambulatorul de 
specialitate. 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba; 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Director 
executive, 

Preşedinte – 
Director general 

1.3 Îmbunătă irea infrastructurii 
laboratoarelor de sănătate publică. 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

1.4 Contractarea serviciilor medicale 
spitaliceşti în condi ii de maximă 
eficien ă 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Preşedinte- 
Director general 

2. Dezvoltarea capacită ii de diagnostic şi tratament 
2.1 Dezvoltarea şi implementarea 

serviciilor e-health (e-sănătate) 
Direc ia de Sănătate 

Publică Alba; 
Casa de Asigurări de 

Sănătate Alba 

31.12.2017 Director 
executiv; 

Preşedinte – 
Director general 

2.2 Campanii de informarea a popula iei 
eligibile pentru screening-ul 
cancerului de col uterin prin 
asisten a medicală primară  

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

2.3 Screening-ul infec iei HIV/SIDA la 
gravide şi la bolnavii cu TBC 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

2.4 Profilaxia distrofiei la copiii cu 
vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care 
nu beneficiază de lapte matern prin 
administrare de lapte praf 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

2.5 Screening neonatal pentru 
fenilcetonurie şi hipotiroidism 
congenital, confirmarea 
diagnosticului pentru fenilcetonurie 
şi aplicarea dietei specifice  

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

2.6 Implementarea programelor 
profilactice pentru copii (rahistsm, 
anemie) 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3. Implementarea  politicii medicamentului 
 

3.1 Actualizarea periodică a listei 
medicamentelor compensate , în 
vederea asigurării unui acces mai 
rapid la noile medicamente apărute 
pe pia ă 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Preşedinte- 
Director general 
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3.2 Vaccinarea grupelor eligibile 
prevăzute în Calendarul na ional de 
vaccinare şi a grupelor popula ionale 
la risc. Campanii de vaccinare 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

4. Dezvoltarea resursei umane de specialitate 
4.1 Asigurarea formării unui număr 

adecvat de categorii de personal cu 
preponderen ă pentru acele 
specialită i care înregistrează un 
deficit 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba; 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Director 
executiv; 

Preşedinte – 
Director general 

4.2 Participarea la activită ile de 
formare şi dezvoltare a carierei 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba; 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Director 
executiv; 

Preşedinte – 
Director general 

5. Alocarea fondurilor pentru programele na ionale de sănătate 
5.1 Asigurarea accesului echitabil la 

servicii de sănătate de calitate şi cost 
eficace, în special la grupurile 
vulnerabile. 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Preşedinte- 
Director general 

5.2 Implementarea unui control riguros 
al cheltuielilor publice. 

Casa de Asigurări de 
Sănătate Alba 

31.12.2017 Preşedinte- 
Director general 

5.3 Derularea programelor na ionale de 
sănătate finan ate de la Ministerul 
Sănătă ii 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6. Implementarea cadrului institu ional pentru protejarea sănătă ii publice 
6.1 Protejarea sănătă ii publice prin 

prevenirea îmbolnăvirilor asociate 
factorilor de risc determinan i din 
mediul de via ă şi muncă. 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.2 Creşterea calită ii serviciilor 
medicale în unită ile sanitare cu 
paturi prin reducerea riscului de a 
dezvolta infec ii asociate asisten ei 
medicale 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.3 Implementarea campaniilor de 
promovare a sănătă ii şi a educa iei 
pentru sănătate  

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.4 Evaluarea stării de sănătate a 
copiilor şi tinerilor 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.5 Control în sănătate publică prin 
ac iuni tematice 

Direc ia de Sănătate 
Publică Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 
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99..  AADDMMII NNII SSTTRRAA II EE  PPUUBBLLII CCĂĂ..  PPOOLLII TTII CCII     RREEGGII OONNAALLEE  

   
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea 

implicată 
în 

realizare 

Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. 
Asigurarea infrastructurii de bază și a pachetului minim de zece servicii la nivelul tuturor 
localităților din România 

1.1 
Asigurarea serviciilor se sănătate publică în dispensare medicale, centre medicale de 
permanență 

1.1.1 
Dotări cabinete medicale coli. 
 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.1.2 
Reabilitare clădire Dispensarul nr.2, str. Kogălniceanu, 
nr.128, municipiul Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar Sebe 

1.1.3 
Reabilitare clădire Centrul de Sănătate/Mihai Viteazu 
nr.28, municipiul Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar Sebe  

1.1.4 
Întocmire DALI - Reabilitare termică - Clădire 
maternitate, sec ia pediatrie – Spitalul ora ului Cugir 

Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar Cugir 

1.2. Asigurarea serviciilor educaționale  în școli, grădinițe, creșe 

1.2.1 
Pregătire proiecte in cadru POR 2014-2020 - Cre terea 
eficien ei energetice a unită ilor  de învă ământ -  
pre colar, gimnazial si liceal 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.2.3 
Pregătire proiecte in cadru POR 2014-2020 – 
Reabilitare si extinderea unor clădiri ale unită ilor  de 
învă ământ -  pre colar, gimnazial si liceal 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.2.4 
Repara ii si intre inere infrastructura învă ământ 
pre colar, gimnazial si liceal 
 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.2.5 
Reabilitare, modernizare coală primară Totoi, comuna 
Sîntimbru, jude ul Alba 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

1.2.6 
Reabilitare, modernizare grădini ă din Co lariu, 
comuna Sîntimbru, jude ul Alba 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

1.2.7 
Reabilitare, modernizare i echiparea infrastructurii 
colare în coala Generală Răde ti 

Primăria 
Răde ti 

31.12.2017 Primar 
Răde ti 

1.2.8 Reabilitare colii Gimnaziale Do tat Primăria 
Do tat 

31.12.2017 Primar 
Do tat 

1.2.9 Reabilitarea colii primare Boz, comuna Do tat Primăria 
Do tat 

31.12.2017 Primar 
Do tat 

1.2.10 
Repara ii capital la coala Gimnazială Ion 
Agârbiceanu Cenade 

Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.2.11 Reabilitare internat colar Poiana Vadului Primăria 31.12.2017 Primar 

1.2.12 
Reabilitare coala Gimnazială Gheorghe Beleiu, 
Poiana Vadului 

Primăria 
31.12.2017 Primar 

1.2.13 Reabilitare colii Gimnaziale Răhău, Sebe  
Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

1.2.14 Construire clădire Liceu tehnologic Sebe  
Primăria 
Sebe  

31.12.2020 Primar 
Sebe  

1.2.15 Reabilitare coală Generală nr.2, Sebe  
Primăria 
Sebe  

31.12.2020 Primar 
Sebe  

1.2.16 Reabilitare i modernizare clădiri existente, Corp A, Primăria 31.12.2017 Primar 
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B,C, Sală festivită i, sala de sport, internat, Corp B. 
Sebe  

Sebe  Sebe  

1.2.17 
Construire sală de sport, coala Gimnazială Petre ti, 
Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2019 Primar 
Sebe  

1.2.18 
Transformare clădiri, central termică i deposit de 
cărbune, în cre ă i grădini ă, pe Valea Frumoasei, 
municipiul Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2019 Primar 
Sebe  

1.2.19 
Reabilitare i modernizare coala Gimnazială Decebal, 
comuna Cricău. 

Primăria 
Cricău 

31.12.2017 Primar 
Cricău 

1.2.20 
Întocmire DALI- Reabilitare clădiri de invatamînt, 
ora ul Cugir 

Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar 
Cugir 

1.2.21 
Construire grădini ă cu program normal Prichindelul, 
localitatea Fărău, Alba 

Primăria 
Fărău 

31.12.2017 Primar 
Fărău 

1.3. Asigurare servicii în domeniul cultural, în cămine culturale, case de cultură, centre de 
agrement 

1.3.1 
Pregătire proiect 2014-2020 Conservarea, restaurarea si 
valorificarea durabilă a ansamblului Palatul Principilor 
din Alba Iulia  

 
Primăria 
Alba Iulia 

 
31.12.2018 

Primar Alba 
Iulia 

1.3.2 
Pregătire proiect POR 2014 - 2020 
Reconversia si refunc ionalizare zonei perimetrale a 
Cetă ii Alba Carolina-  

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.3.3 Cămin cultural Pâcli a 
Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.3.4 
Construire bază sportivă si de agrement zona Bazin 
Olimpic 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.3.5 
Dotări urbane si ac iuni de între inere zona istorica si 
clădiri de patrimoniu 
 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.3.6 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea 
a ezământului cultural- Căminul cultural Totoi, 
localitatea Totoi, comuna Sîntimbru, jude ul Alba 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

1.3.7 
Construire bază sportivă comuna Mogo  
 

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
 Mogo  

1.3.8 Construire Cămin cultural comuna Mirăslău 
Primăria 
Mirăslău 

31.12.2017 Primar 
Mirăslău 

1.3.9 Modernizarea i dotarea Căminului cultural Do tat Primăria 
Do tat 

31.12.2017 Primar 
 Do tat 

1.3.10 
Schimbare de destina ie din central termică în spa iu cu 
destina ie culturală- Casa Artelor Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2019 Primar  
Sebe  

1.3.11 Modernizare bază sportivă Răhău, Sebe  
Primăria 
Sebe  

31.12.2019 Primar  
Sebe  

1.3.12 Modernizare Complex Sportiv i de Recreere, Sebe  
Primăria 
Sebe  

31.12.2018 Primar  
Sebe  

1.3.13 Construire teren sintetic de minifotbal, Cenade 
Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.3.14 Construire teren sintetic de minifotbal, Po aga 
Primăria 
Po aga 

31.12.2017 Primar 
Po aga 

1.3.15 Reabilitare, modernizare Cămin cultural Cricău 
Primăria 
Cricău 

31.12.2017 Primar 
Cricău 

1.3.16 Modernizare Cămin cultural, localitatea Medve , Primăria 31.12.2017 Primar 
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comuna Fărău, - propunere finan are FEADR. 
 

Fărău Fărău 

1.4 Asigurarea serviciilor de asistență socială 

1.4.1 
Pregătire proiect 2014-2020 Construire si dotare  cre ă 
si grădini ă cu  program prelungit si  amenajare accese 
in zona Schit  a Municipiului Alba Iulia 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.4.2 

Pregatre proiect POR 2014-2020  
Extinderea, reabilitarea i modernizarea infrastructurii 
serviciului social "Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice" Alba Iulia  

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.4.3 
Pregatre proiect POR 2014-2020  
Schimb de destina ie din CT 10 în complex de servicii 
pentru persoane cu dizabilită i AGAPE Alba Iulia  

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.4.4 Construire grădini ă cu program normal Valea Lungă 
Primăria 
Valea 
Lungă 

31.12.2017 Primar 
Valea Lungă 

1.4.5 
Modernizare i dotare corpuri C1, C2, aferente colii 
Gimnaziale Ion Bianu, Valea Lungă 

Primăria 
Valea 
Lungă 

31.12.2017 Primar 
Valea Lungă 

1.5 
Asigurarea serviciilor de dezvoltare publică, locuințe sociale, locuințe pentru tineri, asigurare și 
modernizare clădiri publice, clădiri cu risc seismic etc. 

1.5.1 
Pregătire proiect POR 2014-2020  
Cre terea eficien ei energetice a clădirilor reziden iale 
din Municipiul Alba Iulia 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.5.2 
Recompartimentare spa ii administrative, imobil B-dul 
Republicii nr.70- Servicii Primăria Municipiului Alba 
Iulia 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.5.3 PUZ, PUD - regulamente i alte studii de urbanism  Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.5.4 Refunc ionalizare pia a agroalimentară  Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.5.5 Dotări si între inere clădiri si spatii publice 
Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.5.6 
Pregătire proiect POR 2014-2020  
Amenajare/reabilitare locuri de joaca  si spa ii pentru  
activită i sportive si recreative  

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.5.7 Extinderea sediului primăriei comunei Sîntimbru 
Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar  
Sîntimbru 

1.5.8 Modernizare, extindere cladire primarie- faza SF/DALI 
Primăria 
Întregalde 

31.12.2017 Primar 
Intregalde 

1.5.9 

Modernizarea zonei civice din fata primariei, prin 
creerea de noi spatii verzi si parcari, construirea unui 
monument dedicat eroilor – faza SF/DALI 
 

Primăria 
Întregalde 

31.12.2017 Primar 
Intregalde 

1.5.10 
Reabilitare i extindere clădire Primăria municipiului 
Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar Sebe  

1.5.11 
Amenajarea unui nr.de 8 platforme subterane de 
colectare a de eurilor menajere, Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar Sebe  

1.5.12 
Amenajare loc de joacă , cartier M.Kogălniceanu, 
Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar Sebe  
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1.5.13 Modernizare clădire primărie Comuna Cenade 
Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.5.14 
Amenajare loc de joacă pentru copii, acces i parcări 
primăria comunei Poiana Vadului 

Primăria  
Poiana 
Vadului 

31.12.2017 Primar  
Poiana 
Vadului 

1.5.15 Reabilitare clădire sediul primăriei comunei Fărău. Primăria 
Fărău 

31.12.2017 Primar  
Fărău 

1.6 Asigurarea iluminatului public, energie termică, energie electrică 

1.6.1 
Pregătire proiect POR 2014-2020  
Reabilitare si  modernizare re ele iluminat public  
municipiul Alba Iulia 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.6.2 
Extindere, reabilitare iluminat public în localitatea 
Sîntimbru Fabrică 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

1.6.3 

Extindere iluminat public pe străzile Dorin Pavel, 
Călăra i, Drumul Sibiului, Mără e ti, Valea Frumoasei, 
augustin Bena, din municipiul Sebe  i Valea Sebe ului 
din localitatea Petre ti. 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar Sebe  

1.6.4 Modernizare iluminat public comuna Cenade 
Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.6.5 
Extindere şi modernizare iluminat public, ora ul Cugir. Primăria 

Cugir 
31.12.2017 Primar Cugir 

1.6.6 
Electrificare cătun Frăsinei, Cugir. Primăria 

Cugir 
31.12.2017 Primar Cugir 

1.7 Creșterea procentului de racordare la serviciile de furnizare a apei 

1.7.1 
Captare i amenajare sursă nouă de apă potabilă, 
Geamăna, Mogo  

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.7.2 
Alimentarea cu apă a localită ilor Lopadea Nouă, 
Cicău, Ormeni , comuna Mirăslău 

Primăria 
Mirăslău 

31.12.2017 Primar 
Mirăslău 

1.7.3 
Bran amente de apă în localitatea Boz, comuna Do tat, 
jude ul Alba 

Primăria 
Do tat 

31.12.2017 Primar 
 Do tat 

1.7.4 Bran amente de apă în localitatea Do tat, jude ul Alba 
Primăria 
Do tat 

31.12.2017 Primar 
 Do tat 

1.7.5 
Reabilitare re ea apă, strada Progresului, strada 
Abatorului- tronsonul de la nr.40 până la calea ferată, 
municipiul Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
 Sebe  

1.7.6 
Reabilitare alimentare cu apă potabilă sistem zonal 
sursa râul Sebe. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.7 Reabilitare instala ii  Sta ie Tratare Petre ti. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.8 Modernizare sta ie tratare apă Sebeel. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.9 Subtraversare râul Sebe - conducta aduc iune Sebe. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.10 
Alimentare cu apă potabilă localitatea  Gîrbova de Jos, 
MunicipiulAiud. 

S.C.  
APACTTA 

31.12.2017 Director 
general 



 69 

S.A. Alba 

1.7.11 
Extindere re ele apă potabilă  zona de dezvoltare Alba 
Iulia- Mice ti. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.12 Extindere  re ea apă str.C-tin Noica – Alba Iulia. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.13 Reabilitarerete  re ea apă str. Plopilor –Blaj. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.14 Reabilitare re ea apă str.Oborului-Blaj. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.15 Reabilitare re ea apăTiur, str XV-Blaj. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.16 
Reabilitare re ea apă potabilă str.B.P.Hasdeu i 8 
Martie, ora  Ocna Mure . 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.17 
Înlocuire re ea apă potabilă str.Barbu  Lautaru, M. 
Kogalniceanu, A. Muresan, Curcani – ora ul Teiu . 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.18 
Alimentare cu apă potabilă  în localitatea Tătârlaua, 
comuna Cetatea de Baltă. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.19 
Re ea apă potabilă  zona Ciugud-eusa, modul + sistem 
pompare. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.20 
Extindere re ea alimentare cu apă Galda de Jos (centrul 
de management integrat al deseurilor). 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.21 Alimentare cu apă potabilă Gîrda. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.22 
Sistem microzonal  de alimentare cu apă potabilă 
comuna Hopârta i sat Asinip, comuna Lopadea Nouă 
–Re ea distribu ie Turdas. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.23 
Alimentare cu apă potabilă i re ea canalizare 
localitatea  ard i Ighiel. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.24 Alimentare cu apă  localitatea Veseu, comuna Jidvei. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.25 
Alimentare cu apă potabilă - localită ile Beta i 
Odverem, comuna Lopadea Nouă. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.26 Alimentare cu apă Asinip, comuna Lopadea Nouă. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.27 Alimentare cu apa Tău -bran amente, comuna Mete . S.C.  31.12.2017 Director 
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APACTTA 
S.A. Alba 

general 

1.7.28 
Alimentare cu apă potabilă a localită ii  Ampoi a, 
comuna Mete. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.29 
Alimentare cu apă potabilă a localită ii LopadeaVeche, 
Cicau, Ormeni - comuna Mirăslău. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.30 
Alimentare cu apă localitatea  Tău, comuna Ro ia de 
Seca . 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.31 
Alimentare cu apă potabilă  a localită ilor: Dumbrava, 
comuna Săsciori; Rahău, Municipiul Sebe  ă 
aduc iune in localitatea Deal, comuna Câlnic. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.32 Alimentare cu apă a  localită ii Băcăin i, comuna ibot. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.33 Extindere alimentare cu apă Sohodol. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.34 
Alimentare cu apă potabilă a localită ilor Alecu ,  
Sânmiclău - comuna ona; Sînbenedict, Medve - 
comuna Fărău. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.7.35 
Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat  a 
localită ilor Heria, ilea, comuna Fărău. 

Primăria 
Fărău 

31.12.2017 Primar  
Fărău 

1.7.36 
Re ea de alimentare cu apă a localită ilor Unirea I, 
Unirea II, Inoc, Dumbrava, Măhănceni, comuna Unirea 

Primăria 
Unirea 

31.12.2017 Primar  
Unirea 

1.7.37 
Re ea de distribuire apă în localitatea Sagagea, comuna 
Po aga 

Primăria 
Po aga 

31.12.2017 Primar  
Po aga 

1.7.38 
Înfiin are re ea de alimentare cu apă potabilă în 
localită ile Vadu Mo ilor i Dealu Frumos, comuna 
Vadu Mo ilor. 

Primăria 
Vadu 

Mo ilor 

31.12.2017 Primar  
Vadu  
Mo ilor 

1.7.39 
Bran amente de apă i canalizare i surse de apă 
potabilă în târgul de animale din municipiul Aiud. 

Primăria 
Aiud 

31.12.2017 Primar  
Aiud 

1.7.40 Alimentare cu apă a comunei Bistra. Primăria 
Bistra 

31.12.2017 Primar  
Bistra 

1.7.41 Re ele de apă potabilă Poarta Raiului, comuna Săsciori. Primăria 
 Săsciori 

31.12.2017 Primar  
Săsciori 

1.8 Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare și epurare ape uzate 

1.8.1 Reabilitare canal colector Hc 762-Micesti, Alba Iulia 
Primăria 

Alba Iulia 
31.12.2017 Primar Alba 

Iulia 

1.8.2 
Extinderea re elei de canalizare în localitatea Sîntimbru 
Fabrică 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

1.8.3 
Extinderea re elei de canalizare i racorduri pe 
domeniul public în localitatea Totoi 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

1.8.4 
Construire teren sintetic în localitatea Totoi, comuna 
Sîntimbru 

Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 
Primar 

Sîntimbru 

1.8.5 
Canalizare i sta ie de epurare în localită ile Leorin  i 
Me creac, comuna Răde ti 

Primăria 
Răde ti 

 
31.12.2017 

Primar 
Răde ti 
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1.8.6 
Canalizare i sta ie de epurare în localită ile Mirăslău i 
Decea 

Primăria 
Mirăslău 

31.12.2017 
Primar 

Mirăslău 

1.8.7 
Înfiin area sistemului de colectare i tratare ape uzate 
în localitatea Do tat 

Primăria 
Do tat 31.12.2017 

Primar  
Do tat 

1.8.8 
Extinderea  re elei de canalizare menajeră zona Seigau-
Etapa canal colector pe Str. Detunata, Nada Florilor, C. 
Noica, municipiul Alba Iulia. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.9 
Subtraversare Râul Mure  - conducta refulare S.P. 6 
Oarda. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

 
1.8.10 

Re ea canalizare menajera str. Gheorghe incai – ora  
Blaj. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.11 
Extindere re ea canalizare localitatea Vinerea, str. 
Merilor, Cugir. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.12 
Extindere re ea canalizare etapa II , localitatea Lupu i 
Cergaul Mic. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.13 Modernizare SEAU Crăciunelu de Jos. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.14 
Sta ie pompare i conducta refulare ape uzate menajere 
comuna Daia Română. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.15 
Racorduri canalizare No lac i localitatea Căptălan, 
comuna No lac. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.16 Canalizare i SEAU –Totoi, comuna Sântimbru. 
S.C.  

APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.17 
Modernizare sta ie epurare localitatea Vin u de Jos-
Suflanta. 

S.C.  
APACTTA 
S.A. Alba 

31.12.2017 Director 
general 

1.8.18 
Canalizare menajeră i sta ie de epurare, sat Răhău, 
municipiul Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

1.8.19 
Re ea de canalizare menajeră i sta ie de epurare, 
comuna Cenade 

Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.8.20 Re ea de canalizare menajeră, comuna Unirea 
Primăria 
Unirea 

31.12.2017 
Primar 
Unirea 

1.8.21 
Realizare canalizare apă menajeră i sta ie de epurare 
în localitatea Vadu Mo ilor i Dealu Frumos 

Primăria 
Vadu 
Mo ilor 

31.12.2017 
Primar 

Vadu Mo ilor 

1.8.22 
Canalizare ape pluviale în cartierul Cheorghe Doja în 
municipiul Aiud. 

Primăria 
Aiud 

31.12.2017 
Primar 
Aiud 

1.8.23 
Amenajare albie Valea Heriei intravilan sat Fărău- 
lungime 30 m- finan are din bugetul local. 

Primăria 
Fărău 

31.12.2017 
Primar 
Fărău 

1.8.24 
Canalizare menajeră i sta ie de epurare, comuna 
Cîlnic. 

Primăria 
Cîlnic 

31.12.2017 
Primar 
Cîlnic 

1.8.25 Bran amente canalizare comuna Bistra. Primăria 31.12.2017 Primar 
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Bistra Bistra 

1.8.26 
Bran amente la re eaua de canalizare i sta ie de 
epurare la satele săsciori, Sebe el, Laz, comuna 
Săsciori. 

Primăria 
Săsciori 31.12.2017 

Primar 
Săsciori 

1.9 Modernizarea și reabilitarea drumurilor comunale, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste 
biciclete 

1.9.1 Modernizare drumuri zona Dealul Furcilor din 
Mun.Alba Iulia , str. Izvorului, Nicolae Labi  i Barbu 
Catargiu 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.9.2 
Modernizare strada Iasomiei- Pâcli a, Alba Iulia 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.9.3 Repara ii capitale străzi Municipiul Alba Iulia  
- lot 1: strada 9 Mai, Timotei Cipariu, Aurel Vlaicu,  
-lot 3: Cri an, Cetă ii, Aron Pumnul 

Primăria 
Alba Iulia 

31.07.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.9.4 Repara ii capitale străzi Municipiul Alba Iulia - str. 
Brându ei 

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.9.5 Elaborare studii de teren si documenta ii tehnico -             
Modernizare  infrastructură drumuri municipiul Alba 
Iulia  

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.9.6 
Reabilitare si reparări infrastructura rutiera si pietonala  

Primăria 
Alba Iulia 

31.12.2017 Primar Alba 
Iulia 

1.9.7 Modernizarea infrastructurii rutiere din comunele 
Ciugud i Sîntimbru, proiect derulat în parteneriat cu 
comuna Ciugud prin Asocia ia Intercomunitară de 
Dezvoltare Ciugud- Sîntimbru 

Primăria 
Sîntimbru 
Primăria 
Ciugud 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

Primar  
Ciugud 

1.9.8 Modernizare, trotuare, rigole, accese, zone verzi în 
comuna Sîntimbru DJ107 

Primăria 
Sîntimbru 

 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

Primar  
Ciugud 

1.9.9 Reabilitare DC101 Totoi, Sîntimbru Primăria 
Sîntimbru 

31.12.2017 Primar 
Sîntimbru 

Primar  
Ciugud 

1.9.10 Modernizarea drumurilor comunale Intregalde i satele 
componente  – faza SF/DALI 

Primăria 
Întregalde 

31.12.2017 Primar 
Intregalde 

1.9.11 Modernizare drumuri locale în comuna Bucium Primăria  
Bucium  

Noiembrie 
2018 

Primar 
Bucium 

1.9.12 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălciua 
DC 130 

Primăria 
Sălciua 

31.12.2017 Primar 
Sălciua 

1.9.13 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălciua 
DC 104 

Primăria 
Sălciua 

31.12.2017 Primar 
Sălciua 

1.9.14 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Răde ti Primăria 
Răde ti 

31.12.2017 Primar 
Răde ti 

1.9.15 Reabilitare drum comunal DC184C- comuna Ocoli  Primăria 
Ocoli  

31.12.2017 Primar  
Ocoli  

1.9.16 Modernizare drumuri forestiere, comuna Ocoli  Primăria 
Ocoli  

31.12.2017 Primar  
Ocoli  

1.9.17 Modernizare străzi Crăca, Pociovali te, Belioare din Primăria 31.12.2017 Primar  



 73 

comuna Ocoli  Ocoli  Ocoli  
1.9.18 Modernizare drum de exploata ie agricolă, Dealul 

Bute tilor, DJ1071, comuna Mogo  
Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.9.19 Pietruire drum comunal DC225din DJ1071, Valea 
upilor; DC152 sat Bărbe ti, Mogo  

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.9.20 Între inere i repara ii pe drum de exploata ie agricolă 
DJ1071, Că e ti, comuna Mogo  

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.9.21 Între inere i repara ii pe drum de exploata ie agricolă 
DC 165, Valea Bîrlu e ti, Gorde ti, comuna Mogo   

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.9.22 Între inere i repara ii pe drum de exploata ie agricolă 
DC 124, Valea Ghioghe ti,Teu eni , comuna Mogo   

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.9.23 Între inere i repara ii pe drum de exploata ie agricolă 
DC 124, Brăduie ti, comuna Mogo  

Primăria 
Mogo  

31.12.2017 Primar 
Mogo  

1.9.24 Modernizare drumuri comunale DC 82, Mirăslău-
Cricău,  DC 83, DN1-Ormeni , comuna Mirăslău 

Primăria 
Mirăslău 

31.12.2017 Primar 
Mirăslău 

1.9.25 Modernizare infrastructură rutieră în localită ile 
Mirăslău i Decea. 

Primăria 
Mirăslău 

31.12.2017 Primar 
Mirăslău 

1.9.26 Modernizare străzi i drumuri comuna Do tat. Primăria 
Do tat 

31.12.2017 Primar 
Do tat 

1.9.27 Reabilitare strada Progresului, Sebe . Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

1.9.28 Modernizare străzile:Morii, Primăverii, Cri an din 
municipiul Sebe . 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

1.9.29 Modernizare străzi:Unirii, Grădinilor-Petre ti, Uli a de 
mijloc, Uli a de sus-Lancrăm, Mihai Eminescu –
Petre ti. 

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

1.9.30 Modernizare străzi municipiul Sebe : Ion Creangă, 
abatorului, Spicului, Câmpului, Macului, Izvorului, 
Luncii, Orizontului, Clo ca, Depozitului  

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

1.9.31 Modernizare străzi localitatea Petre ti, Sebe : 
Molidului, Dobrogeanu Gherea.  

Primăria 
Sebe  

31.12.2017 Primar 
Sebe  

 
1.9.32 Modernizare drumuri agricole, Sebe . Primăria 

Sebe  
31.12.2017 Primar 

Sebe  
1.9.33 Construire pod în comuna Crăciunelu de Jos Primăria 

Crăciunelu 
de Jos 

31.12.2017 Primar 
Crăciunelu de 

Jos 

1.9.34 Modernizare drumuri comunale, Crăciunelu de Jos Primăria 
Crăciunelu 

de Jos 

31.12.2017 Primar 
Crăciunelu de 

Jos 

1.9.35 Pietruire drum comunal Cenade, Capul Dealului Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.9.36 Pietruire drum comunal Gorgan, Cenade Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 
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1.9.37 Construire rigole, pode e, trotuare în comuna Cenade Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.9.38 Modernizare străzi interioare, Cenade Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.9.39 Construire pod Pâr a, Cenade Primăria 
Cenade 

31.12.2017 Primar 
Cenade 

1.9.40 Modernizare drumuri vicinale, comuna Po aga, OG 
28/2013 

Primăria 
Po aga 

31.12.2017 Primar 
Po aga 

1.9.41 Modernizare i amenajare drum sătesc: Lunca 
Arie ului, Valea Beliorii, comuna Po aga 

Primăria 
Po aga 

31.12.2017 Primar 
Po aga 

1.9.42 Modernizare drumuri comunale, Po aga Primăria 
Po aga 

31.12.2017 Primar 
Po aga 

1.9.43 Modernizare drum vicinal Tarsa-Candesti, comuna 
Avram lancu 

Primăria 
Avram 
lancu 

31.12.2017 Primar 
Avram lancu 

1.9.44 Modernizare DC93 Poiana Vadului –Coste ti- Peteli, 
lungime 5 km, comuna Poiana Vadului 

Primăria 
Poiana 
Vadului 

31.12.2017 Primar 
Poiana 
Vadului 

1.9.45 Modernizare DC137, Făgetul de Sus, Poiana Vadului Primăria 
Poiana 
Vadului 

31.12.2017 Primar 
Poiana 
Vadului 

1.9.46 Modernizare străzi i drumuri comunale  din 
localită ile: Cricău, Craiva, Tibru, comuna Cricău. 

Primăria 
Cricău 

31.12.2017 Primar 
Cricău 

1.9.47 Consolidare DC 33 Lunca Lodroman, comuna Valea 
Lungă 

Primăria 
Valea 
Lungă 

31.12.2017 Primar 
Valea Lungă 

1.9.48 Pietruirea i modernizarea drumurilor comunale, 
comuna Vadu Mo ilor. 

Primăria 
Vadu 

Mo ilor 

31.12.2017 Primar 
Vadu Mo ilor 

1.9.49 Modernizare străzi comuna No lac. Primăria 
No lac 

31.12.2017 Primar 
No lac 

1.9.50 Reabilitare infrastructură de drumuri în municipiul 
Aiud. 

Primăria 
Aiud 

31.12.2017 Primar 
Aiud 

1.9.51 Modernizarea str. A. Vlaicu et. II, ora ul Cugir. Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar 
Cugir 

1.9.52 Modernizare str. Colinei, Cugir. Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar 
Cugir 

1.9.53 Întocmire DALI - Modernizare străzi în ora ul Cugir. Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar 
Cugir 

1.9.54 Întocmire SF - Monitorizare trafic rutier în ora ul 
Cugir. 

Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar 
Cugir 

1.9.55 Întocmire SF - Variantă ocolitoare localitatea Vinerea, 
Cugir. 

Primăria 
Cugir 

31.12.2017 Primar 
Cugir 

1.9.56 Modernizare drumuri comunale, Fărău. Primăria 31.12.2017 Primar 
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Fărău Fărău 
1.9.57 Amenajare alei pietonale, rigole de scurgere în 

localitatea  Fărău, propunere finan are prin FEADR, 
GAL pe Mure  i pe Târnave. 

Primăria 
Fărău 

31.12.2017 Primar 
Fărău 

1.9.58 Modernizare drumuri de exploatare agricolă, comuna 
Fărău. 

Primăria 
Fărău 

31.12.2017 Primar 
Fărău 

1.9.59 Modernizare drumuri de exploatare agricolă comuna 
Cîlnic. 

Primăria 
Cîlnic 

31.12.2017 Primar 
Cîlnic 

1.9.60 Reabilitare i modernizare străzi, comuna Cîlnic. Primăria 
Cîlnic 

31.12.2017 Primar 
Cîlnic 

1.9.61 Amenajare centru comunei Bistra, amenajare, parcare 
i acces parcare. 

Primăria 
Bistra 

31.12.2017 Primar 
Bistra 

1.9.62 Modernizare străzi, comuna Bistra. Primăria 
Bistra 

31.12.2017 Primar 
Bistra 

1.9.63 Accesibilizare fond forestier, comuna Bistra. Primăria 
Bistra 

31.12.2017 Primar 
Bistra 

1.9.64 Asfaltare DC 97 Bistra-Poiana. Primăria 
Bistra 

31.12.2017 Primar 
Bistra 

1.9.65 Modernizare străzi în comuna Săsciori. Primăria 
Săsciori 

31.12.2017 Primar 
Săsciori 

1.9.66 Modernizare drumuri comunale, Săsciori. Primăria 
Săsciori 

31.12.2017 Primar 
Săsciori 

2. Dezvoltarea managementului resurselor umane din cadrul instituțiilor și autorităților publice  
2.1 

Dezvoltarea competentelor digitale i manageriale în 
rândul personalului C.J.P. Alba. 

Casa 
Jude eană 
de Pensii 

Alba 

31.12. 2017 
 

Director 
executiv 

 

3. Asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public și participarea în procesul 
decizional de politici publice 

 3.1 Actualizarea site-ului Casei Jude ene de Pensii Alba cu 
informa ii de interes public: programe de audiente, 
noută i legislative, publicarea declara iilor anuale de 
avere i interese. 

Casa 
Jude eană 
de Pensii 

Alba 

31.12. 2017 
 

Director 
executiv 

 

4. Creșterea  procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate 
 

4.1 Completarea, modificarea, inventarierea şi arhivarea 
digitală a titlurilor de proprietate emise de Comisia 
Jude eană cu ajutorul aplica iei DDAPT.  
Eviden a eliberării titlurilor de proprietate. inerea la zi 
pe teritorii administrative a eviden ei, atât ca număr de 
titluri cât şi ca suprafe e, precum şi întocmirea 
situa iilor statistice referitoare la aplicarea legilor 
proprietă ii. 

Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

Alba 

31.12. 2017 
 

 
Director, 
-inginer şef 

4.2 Acordarea de asisten ă tehnică pentru întocmirea 
documenta iilor de scoatere definitivă sau temporară a 
terenurilor din circuitul agricol, pentru schimbarea 
categoriei de folosin ă, analiza, verificarea şi avizarea 

Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 

Inginer şef 
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acestor documenta ii. 
4.3 Organizarea şi coordonarea măsurătorilor pentru 

punerea în posesie a titularilor prevăzu i de Legile 
proprietă ii. 
Inventarierea planurilor parcelare necesare aplicării 
legilor proprietă ii şi coordonarea activită ii serviciilor 
comunitare din cadrul primăriilor. 

Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 

Inginer şef 

5. Introducerea cadastrului general 
5.1 Realizarea şi între inerea bazelor de date cadastrale 

jude ene cu informa ii referitoare la identificarea, 
înregistrarea şi descrierea bunurilor imobile, măsurarea 
şi reprezentarea acestora pe hăr i şi planuri cadastrale, 
în vederea integrării acestora în baza de date a 
cadastrului general. 

Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 

Inginer şef 
 

5.2 În vederea desfăşurării activită ii în aplica ia     e-Terra,  
introducerea în format electronic a  tuturor căr ilor 
funciare (conversie C.F. ) 
 

BCPI Alba 
Iulia, Aiud, 

Sebeş, 
Blaj, 

Câmpeni 

31.12. 2017 
 

Director 

5.3 Realizarea cadastrului general prin implementarea 
„Proiectului privind completarea sprijinului financiar 
acordat de Uniunea Europeană pentru înregistrarea 
sistematică a imobilelor în cartea funciară “CESAR“ pe 
UAT IGHIU , HOREA, VIN U de JOS. 
 
 

Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

Alba 

31.06.2017 Director, 
Inginer şef, 
Registrator şef 

 

5.3 Realizarea cadastrului sistematic la nivel de întreg 
UAT şi la nivel de sectoare cadastrale prin 
implementarea Programului Na ional de Cadastru şi 
Carte Funciară prevăzut în Legea cadastrului i 
publicită ii imobiliare nr. 7/1996 

Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

Alba 

31.12.2017 
 

Director, 
Inginer şef, 
Registrator şef 

6. Constituirea, între inerea şi actualizarea bazei de date a cadastrului general 
6.1 Preluarea, validarea şi asamblarea informa iilor, 

furnizate de persoanele fizice şi juridice autorizate în 
domeniul cadastrului, cu privire la identificarea şi 
înregistrarea bunurilor imobile, măsurarea şi 
reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, în  vederea 
integrării acestora în baza de date. 

Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 
 

Inginer şef 
 

6.2 Constituirea bazei de date informatice în vederea 
identificării imobilului după numele proprietarului  

Serviciul 
de 

Publicitate 
Imobiliară 

31.12.2017 
 

Director, 
Inginer şef 

6.3 Formarea bazei de date digitale-introducerea 
informa iilor din căr ile funciare în registrele 
cadastrale, topografice şi nominale 

BCPI Alba 
Iulia, Aiud, 

Sebeş, 
Blaj. 

Câmpeni, 

31 .12. 2017 
 

Director, 
Inginer şef 

6.4 Arhivarea actelor de carte funciară conform 
nomenclatorului arhivistic  aprobat de ANCPI .  

BCPI 
Câmpeni, 

Aiud, Alba 
Iulia, 

31 .12. 2017 
 

Director, 
Inginer şef 
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Sebeş, Blaj 
6.5 Administrarea, între inerea şi gestionarea ,,Bazelor de 

date şi arhivei digitale pentru titlurile de proprietate’’. 
Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 

Inginer şef 
 

7. Înregistrarea proprietă ilor 
7.1 Verificarea şi recep ionarea documenta iilor cadastrale 

în vederea înscrierii în cartea funciară prin atribuirea 
unitară a numerelor cadastrale unice, la nivelul fiecărei 
unită i administrativ – teritoriale componente ale 
jude ului. 

Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

Alba 

31.12. 2017 
 
 

Director, 
Inginer şef 
Registrator şef 

 

7.2 Înscrierea corectă a proprietă ii în cartea funciară sub 
aspect tehnic şi juridic, pe baza realită ii din teren, i a 
obligativită ii introducerii CNP . 
 

Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

Alba 

31.12. 2017 
 

Director, 
Inginer şef 
Registrator şef 

7.3 Identificarea, prevenirea şi combaterea actelor şi 
faptelor de corup ie, şi mediatizarea lor. 
 Urmărirea desfă urării activită ii celor 5 birouri 
teritoriale. 
 
 

BCPI Alba 
Iulia, BCPI 
Câmpeni, 
BCPI 
Sebeş, 
BCPI Aiud 
i BCPI 

Blaj 

31.12. 2017 
 

Director 
 

8. Recep ia lucrărilor de măsurători terestre 
8.1 Verificarea şi avizarea documenta iilor pentru PAC, 

PUG, PUZ, PUD, SCA  precum şi a documenta iilor 
topografice extrajudiciare pentru uzucapiune. 
 

Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 

Inginer şef 
 

8.2 Recep ia lucrărilor privind sistemul informa ional 
specific domeniului imobiliar-edilitar şi constituirea 
băncii de date urbane. 

Serviciul 
Cadastru 

31.12. 2017 
 

Inginer şef 
 

8.3 Prelucrarea regulamentelor în vigoare i a identificării 
problemelor cu care se confruntă persoanele fizice 
autorizate în domeniul cadastrului, pentru întocmirea 
corectă a documenta iilor cadastrale i ridicarea 
acestora la standardele solicitate. 
 

Oficiul de 
Cadastru i 
Publicitate 
Imobiliară 

Alba 

31.12. 2017 
 

Director 
 

   
   
1100..    AAGGRRII CCUULLTTUURRĂĂ  II   DDEEZZVVOOLLTTAARREE  RRUURRAALLĂĂ  
 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Respectarea normelor legale în vigoare (comunitare și naționale) privind producerea, 
prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor 

1.1 Supravegherea i monitorizarea 
activită ii operatorilor economici 
înregistra i pentru producerea, 
prelucrarea i comercializarea 
semin elor i materialului săditor. 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

31.12.2017 
Inspector şef 

Inspectori 
oficiali 

1.2 Înregistrarea (autorizarea) de noi Inspectoratul Teritorial 31.12.2017  
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operatori economici pentru 
producerea, prelucrarea i 
comercializarea semin elor i 
materialului săditor. 

pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

Inspector şef 
Inspectori 

oficiali 

1.3 Asisten ă tehnică acordată micilor 
producători pentru transformarea 
fermelor de subzistenta în ferme 
comerciale.  

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

31.12.2017 
Inspector şef 

Inspectori 
oficiali 

1.4 Instruirea i testarea responsabililor 
de profil din cadrul operatorilor 
economici înregistra i. 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

31.12.2017 

 
Inspector şef 

Inspectori 
oficiali 

1.5 Controlul  respectării legisla iei în 
vigoare de către operatorii 
economici la comercializarea 
semin elor i materialului săditor. 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

31.12.2017 
Inspector şef 

Inspectori 
oficiali 

2 Întărirea capacitații administrative și reforma instituționala  a Inspectoratului Teritorial 
pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Alba 

2.1 Formarea i perfec ionarea 
personalului pentru efectuarea 
activită ilor de inspec ie i 
certificare pe grupe de specii. 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

31.12.2017 

 
Inspector şef 

Inspectori 
oficiali 

2.2 Utilizarea aplica iilor IT  specifice, 
în laborator i în teren, pentru luarea 
deciziilor de certificare i eliberarea 
actelor de calitate 

Inspectoratul Teritorial 
pentru Calitatea 
Semin elor i a 

Materialului Săditor 
Alba 

31.12.2017 
Inspector şef 

Inspectori 
oficiali 

3 Implementarea politicilor MADR in sectoarele vegetal, zootehnic, îmbunătățiri funciare, industria alimentară, 
promovarea și prelucrarea produselor agricole 

3.1 Sprijinirea fermelor vegetale i 
zootehnice prin consultan ă de 
specialitate privind formele 
asociative. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.2 Înregistrarea contractelor de 
producere, cumpărare, livrare şi 
plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr 
încheiate între fabrica procesatoare 
şi cultivatorii de sfeclă de zahăr, 
avizează contractele, dacă în urma 
inspectării culturii de către Comisia 
de verificare sunt respectate 
condi iile agrotehnice de cultivare 
conform legisla iei în vigoare. 
 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.3 Opereaza centralizatorul operatorilor 
înregistra i în agricultura ecologică, 
conform Anexei nr.10 la Ordinul 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 
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MADR nr.1253/2013. 
3.4 Verificarea documenta iei depuse de 

operatorul economic i întocmirea 
procesului verbal în conformitate 
Ordinul comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
ministrului sănătă ii şi al 
preşedintelui Autorită ii Na ionale 
pentru Protec ia Consumatorilor nr. 
724/1.082/360/2013 privind 
atestarea produselor tradi ionale si 
cu din ordinul comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
ministrului sănătă ii şi al 
preşedintelui Autorită ii Na ionale 
pentru Protec ia Consumatorilor nr. 
394/290/89/2014 privind atestarea 
produselor alimentare ob inute 
conform re etelor consacrate 
româneşti. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.5 Participarea la manifestări cu 
caracter tehnic şi ştiin ific, târguri şi 
expozi ii, perfec ionări, instruiri, 
seminarii, ac iuni de cooperare în 
domeniile sale de activitate şi 
asigură aplicarea, în condi iile legii 
şi a limitei de competen ă, a 
îndeplinirii obliga iilor ce decurg din 
acestea. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.6 Analizarea documenta iei i 
emiterea certificatelor de origine 
pentru biomasa provenită din culturi 
energetice/deşeuri sau, după caz, 
solicită informa ii suplimentare şi 
apoi emite certificatele de 
origine/decizia de respingere a 
cererii 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.7 Promovarea înfiin ării i dezvoltării 
fermelor pomicole i legumicole în 
vederea reducerii importului de 
fructe i legume (reconversie). 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.8 Verificarea respectării şi men inerii 
condi iilor de recunoaştere i 
func ionare de către grupurile i 
organiza iile de producători pentru 
comercializarea produselor agricole, 
conform OG nr.37/2005, Ordinul 
nr.358/2016. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

4 Asigurarea securității alimentare a județului Alba 
4.1 Verificarea respectării prevederilor 

actelor normative i a tematicilor 
Direc ia pentru 

Agricultură Jude eană 
31.12.2017 Director 

executiv 
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MADR în sectorul zootehnic.  Alba 
4.2 Verificarea respectării prevederilor 

actelor normative i a tematicilor 
MADR în sectorul vegetal. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

4.3 Aplicarea unui program de 
monitorizare a calită ii alimentelor. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

4.4 Verificarea respectării prevederilor 
actelor normative i a tematicilor de 
control de la MADR în sectorul 
vitivinicol în sistemul organizării 
comune a pie ei vitivinicole. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

4.5 Verificarea respectării prevederilor 
actelor normative i a tematicilor de 
control de la MADR în sectorul 
pomiculturii i a legumiculturii. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5. Acordarea de autoriza ii, decizii, şi alte acte de către DAJ Alba 
5.1 Aprobarea scoaterii din circuitul 

agricol a terenurilor situate în 
extravilan;Eliberarea avizului 
comun de redare/reintroducere a 
terenurilor în circuitul agricol 
împreună cu oficiul de cadastru şi 
publicitate imobiliară;Centralizare, 
monitorizare si transmitere la 
MADR, datele privind scoaterea 
temporară sau definitivă a 
terenurilor din circuitul agricol 
situate în extravilan;Avizarea 
schimbării  categoriei de folosin ă a 
terenului agricol conform art. 77 din 
Legea nr. 18/1991. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.2 Întocmirea proceselor - verbale de 
constatare a pagubelor produse de 
fenomene meteorologice 
nefavorabile, monitorizează 
suprafe ele i transmit situa iile 
centralizatoare la Centrul Operativ 
pentru Situa ii de Urgen ă din cadrul 
MADR, participă in comisia numită 
prin ordin al prefectului jude ului/ 
municipiului Bucureşti, la 
propunerea directorului executiv al 
direc iei agricole jude ene/ 
municipiului Bucureşti pentru 
constatarea pagubelor şi evaluarea 
pierderilor înregistrate de persoanele 
fizice/asocierile fără personalitate 
juridică, ca urmare a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile ce pot fi 
asimilate dezastrelor naturale, 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 
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potrivit art. 106 alin (6) din Legea 
nr.227-Codul fiscal 

5.3 Emiterea autoriza iilor de plantare, 
defrişare ori  de tăiere pentru pomi 
fructiferi, conform Legii nr. 
348/2003. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.4 Autorizarea si monitorizarea 
spa iilor de depozitare pentru 
produsele agricole în urma 
verificării la fa a locului a 
condi iilor tehnice, conform 
Ordinului nr.222/2006 i OUG nr. 
12/2006. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.5 Emitere Aviz consultativ in vederea 
eliberării atestatului de producător 
cf. Legii nr. 145/2014. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.6 Înfiin area, organizarea i 
gestionarea Registrul jude ean de 
eviden ă a ofertelor de vânzare a 
terenurilor agricole situate în 
extravilan, pe suport hârtie şi în 
format electronic; Înregistrarea i 
verificarea dosarelor transmise de 
către primării cuprinzând numele şi 
datele de identificare ale 
preemptorului ales de către vânzător 
ca poten ial cumpărător, precum şi 
copiile tuturor proceselor-verbale 
privind derularea fiecărei etape 
procedurale de selec ie prevăzute la 
art. 7 din Legea nr. 17/20014, prin 
care se consemnează în detaliu 
activită ile şi ac iunile desfăşurate; 
Emiterea avizului final/avizul 
negativ, care se semnează de către 
conducerea structurii teritoriale şi îl 
transmite vânzătorului prin poştă 
sau, la solicitarea acestuia, se 
înmânează vânzătorului sau 
persoanei împuternicite în acest sens 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.7 Eliberarea autorizatiilor pentru 
cultivarea plantelor ce con in 
substan e stupefiante şi psihotrope, 
destinate utilizării în industrie şi/sau 
alimenta ie i comunică situa ia 
centralizatoare a autoriza iilor emise 
pentru anul în curs, direc iei de 
specialitate din cadrul MADR şi 
forma iunii centrale de combatere a 
traficului şi consumului ilicit de 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 
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droguri din cadrul Inspectoratului 
General al Poli iei Române, la 
termenul stabilit conform HG nr. 
1915/2006. 

5.8 Autorizare amenajamente pastorale. Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.9 Opereaza i gestionează Registrul 
planta iilor viticole: declara ii de 
recoltă, defri are, plantare, 
replantare, primeşte, verifică şi 
aprobă/respinge planurile 
individuale de reconversie/ 
restructurare a planta iilor viticole. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.10 Înregistrează contractele de cultură 
pentru tutun, participă la livrarea 
tutunului cultivat pe raza teritorială 
a DAJ, vizează declara ia de livrare 
i transmit situa iile centralizatoare 

ale acestora  la direc ia de 
specialitate din cadrul MADR, 
conform cu Legea nr.236/2003, 
Ordinul nr. 74/2012 i Ordinul 
nr.619/2015. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.11 Autorizare laboratoare vinificatie. 
 
 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6 Realizarea de programe de instruire şi formare profesională a producătorilor agricoli în 
conformitate atât cu cerin ele și normele UE cât și cu obiectivele prioritare ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

6.1 Organizarea de cursuri de instruire, 
ini iere i formare profesională. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.2 Întocmirea  documenta iei necesare 
pentru  reautorizarea  ca furnizor de 
formare profesională pentru 
cursurile de initiere si formare  
profesională continuă. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.3 Informarea  i instruirea  
beneficiarilor  Măsurilor PNDR 
2014-2020 pentru implementarea   
angajamentelor de agro-mediu, 
climă i agricultură ecologică în 
cadrul M 10, M 11, M 13. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.4 Instruirea i certificarea  fermierilor  
în domeniul utilizării  produselor i 
echipamentelor de protec ie a 
plantelor în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 34/2012. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

6.5 Sprijinirea fermierilor  prin activită i 
de informare cu privire la accesarea 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

31.12.2017 Director 
executiv 
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măsurilor de sprijin din PNDR 
2014-2020 si a schemelor de plă i 
directe i ajutoare na ionale 
tranzitorii, care se aplică 
înagricultură, normele privind 
ecoconditionalitatea codul 
de bune practici agricole pentru 
protec ia apelor împotriva poluării 
cu nitra i din surse agricole, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră; sisteme de calitate na ionale 
şi europene. 

Alba 

6.6 Informarea/instruirea fermierilor i 
autorită ilor publice locale în scopul 
aplicării Codului de bune practici 
agricole şi a Programului de ac iune 
pentru protec ia apelor împotriva 
poluării cu nitra i din surse agricole. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

7. Promovarea programelor şi a măsurilor de sprijin financiar din surse europene și naționale 
acordate producătorilor agricoli 

7.1 Realizeazarea activită ilor de 
consiliere i asisten ă tehnică pentru 
elaborarea planurilor de afaceri 
i a proiectelor de accesare a 

fondurilor europene i na ionale, 
inclusiv pentru fermierii din zona 
montană. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

7.2 Identificarea poten ialilor beneficiari 
ai fondurilor alocate prin PNDR cu 
posibilită i de accesare a măsurilor 
finan ate prin program, informarea 
acestora asupra oportunită ilor şi 
responsabilită ilor în derularea 
proiectelor. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

8 Gestionarea ştiin ifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral în scopul asigurării unei 
agriculturi durabile  

8.1 Elaborarea documenta iilor necesare 
i întocmirea proiectelor de 

amenajamente pastorale potrivit 
prevederilor OUG nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea i 
exploatarea paji tilor permanente cu 
modificările i completările 
ulterioare. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

9 Organizarea unui sistem informa ional eficient prin activită i gratuite de popularizare 
destinate producătorilor agricoli 

9.1 Elaborarea, multiplicarea i 
distribuirea gratuită de  materiale 
informative de specialitate cu 
informa ii utile în domeniu. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

9.2 Acordarea de  sprijin fermierilor Direc ia pentru 31.12.2017 Director 
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prin informarea i asisten a tehnică 
de specialitate pentru completarea 
corectă a cererilor unice de plată în 
vederea ob inerii subven iilor de la 
APIA. 

Agricultură Jude eană 
Alba 

executiv 

9.3 Asigurarea asisten ei tehnice de 
specialitate tuturor persoanelor care 
desfăşoară activită i în domeniile 
agricole şi conexe în aplicarea 
tehnologiilor agricole moderne şi a 
metodelor noi de conducere a 
fermelor. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

9.4 Colectarea de informa ii contabile 
de la exploata iile agricole de pe 
raza jude ului conform planului de 
selec ie distribuit de către 
reprezentan ii Ministerului 
Agriculturii i Dezvoltării 
Rurale la instruirile anuale, utilizând 
aplica ia software RICA. 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

9.5  Eviden ierea  ac iunilor de 
identificare, consiliere, asisten ă 
tehnică individuală i consiliere a 
producătorilor agricoli i realizează 
baza de date prin completarea Fi ei 
fermierului (FF3). 

Direc ia pentru 
Agricultură Jude eană 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

10 Asigurarea respectării normelor legale privind siguranța alimentelor  
10.1 Ac iuni întreprinse pentru protejarea 

sănătă ii publice i a sănătă ii 
consumatorilor în ceea ce prive te 
etapele de producere, prelucrare, 
distribu ie, punere pe pia a a 
alimentelor prin efectuarea 
controalelor oficiale i recoltarea de 
probe pentru identificarea abaterilor 
de la legisla ia privind siguran a 
alimentelor. 

Direc ia Sanitar 
Veterinară i pentru 

Siguran a Alimentelor 
Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.2 Ac iuni întreprinse în vederea 
cre terii exportului, a comer ului 
intracomunitar de produse 
alimentare, agroalimentare prin 
sprijinirea creării de ferme/unită i  
atât în mediul urban cat i în mediul 
rural. 

Direc ia Sanitar 
Veterinară i pentru 

Siguran a Alimentelor 
Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.3 Reevaluarea unită ilor, acordarea de 
consultan ă, efectuarea controalelor 
sanitar veterinare i pentru siguran a 
alimentelor pentru dezvoltarea 
industriei alimentare pentru 
valorificarea superioară a produselor 
agricole ob inute în mediul rural. 

Direc ia Sanitar 
Veterinară i pentru 

Siguran a Alimentelor 
Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 
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10.4 Supravegherea  sanitar veterinară a 
bolilor la animale, în vederea 
prevenirii transmiterii acestora de la 
animale la om. 

Direc ia Sanitar 
Veterinară i pentru 

Siguran a Alimentelor 
Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 
 
 
  
1111..  MMEEDDII UU..  AAPPEELLEE  II   PPĂĂDDUURRII LLEE  
 
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Îmbunătă irea managementului deşeurilor şi substan elor chimice periculoase 
1.1 Reciclarea deşeurilor de către 

operatorii economici autoriza i, în 
vederea reducerii consumului de 
resurse naturale. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 
 

Director 
executiv 

 

1.2 Gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi verificarea 
modului de gestionare al acestora. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar şef  

 
1.3 Gestionarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, 
precum şi reutilizarea, reciclarea şi 
alte forme de valorificare a acestora.  

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar şef  

 
1.4 Gestionarea vehiculele scoase din uz 

şi reutilizarea, reciclarea, precum şi 
alte forme de valorificare a acestora 
şi a componentelor lor. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar şef  

 
1.5 Implementarea şi monitorizarea 

"Sistemului de Management Integrat 
al Deşeurilor" şi monitorizarea 
activită ii de colectare, transport şi 
valorificare/eliminare a deşeurilor 
menajere şi asimilabile. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

 
 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

1.6 Monitorizarea depozitelor închise 
prin "Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor" în jude ul 
Alba. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar şef 

 
1.7 Monitorizarea cantită ilor de deşeuri 

care intră în circuitul de reciclare 
prin urmărirea trasabilită ii 
deşeurilor cu poten ial de reciclare şi 
valorificare (fluxurile speciale de 
deşeuri). 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

1.8 Monitorizarea operatorilor 
economici care desfăşoară activită i 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

31.12.2017 Director 
executiv; 
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în domeniul chimicalelor şi  
îndrumarea lor pentru conformare 
către Agen ia Europeană pentru 
Produse Chimice.     

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

 
Comisar şef  

 

2 Gestionarea siturilor contaminate 
2.1 Reinventarierea şi verificarea 

siturilor posibil 
contaminate/contaminate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 
Na ionale de Mediu 
 
 
 
 

31.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
executiv; 

 
Comisar şef  

 
 
 
 
 
 

2.2 Verificarea măsurilor de 
decontaminare şi ecologizare a 
siturilor contaminate. 
 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 
 
 

Comisar şef  
 
 

3 Conservarea biodiversită ii şi utilizarea durabilă a componentelor sale 
3.1 Monitorizarea elaborării planurilor 

de măsuri pentru conservarea ariilor 
naturale protejate. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar şef  

 
3.2 Informarea/ educarea cetă enilor 

asupra importan ei protejării 
mediului, conservării biodiversită ii 
şi a utilizării durabile a 
componentelor sale. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

4 Controlul poluării industriale 
4.1 Reinventarierea instala iilor pentru 

prevenirea şi controlul integrat al 
poluării. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 
4.2 Identificarea/inventarierea şi 

monitorizarea obiectivelor 
economice care intră sub inciden a 
HG nr. 804/2007 privind controlul 
activită ilor care prezintă pericole de 
accidente majore în care sunt 
implicate substan e periculoase. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar  

 

5 Monitorizarea şi îmbunătă irea calită ii aerului şi a celorlal i factori de mediu 
5.1 Evaluarea şi managementul calită ii 

aerului prin sta iile automate de 
monitorizare amplasate în Alba 
Iulia, Sebeş şi Zlatna, diseminarea 
rezultatelor prin buletine de calitate 
a aerului şi rapoarte de mediu.  

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

5.2 Monitorizarea radioactivită ii 
factorilor de mediu. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 
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5.3 Înventarierea poluan ilor emişi în 

atmosferă. 
 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.08.2017 Director 
executiv 

 
5.4 Implementarea planurilor/ 

programelor de gestionare a calită ii 
aerului şi verificarea instala iilor 
poten ial poluatoare. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

5.5 Efectuarea de măsurători pentru 
determinarea nivelului de zgomot 
ambiental i a poluarii factorilor de 
mediu (apă, sol, sedimente, 
nămoluri, deşeuri) . 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

5.6 Verificarea conformării instala iilor 
de depozitare a benzinei la 
prevederile Directivei  94/63/CE 
privind controlul emisiilor de 
compuşi organici volatili (COV) 
rezulta i din depozitarea benzinei şi 
distribu ia sa de la terminale la sta ii. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv; 

 
Comisar şef  

 

6 Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvoltării 
durabi le 

6.1 Promovarea şi implementarea 
programelor care utilizează energie 
regenerabilă nepoluantă, 
programelor de eficien ă energetică, 
etc.  

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

6.2 Actualizarea Planului Local de 
Ac iune pentru Mediu şi 
monitorizarea implementării 
acestuia.  

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba 

31.12.2017 Director 
executiv 

 

6.3 Promovarea parteneriatelor cu 
unită i de învă ământ şi ONG-uri, în 
domeniul educa iei ecologice. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

 

 
31.12.2017 

Director 
executiv 

 
7. Modernizarea şi întărirea capacită ii institu ionale 
7.1 Formarea şi perfec ionarea 

personalului în vederea creşterii 
calită ii şi eficien ei în desfăşurarea 
activită ilor. 

Agen ia ptr. Protec ia 
Mediului Alba; 

Serviciul Comisariatul 
Jude ean Alba al Gărzii 

Na ionale de Mediu 

31.12.2017 Director 
executiv 

 
Comisar şef  

 
8. Administrarea resurselor de apă 
8.1 Monitorizarea stării i evolu iei 

cantitative a resurselor de apă 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

31.12.2017 
 

ef birou 
Gestiune 

Resurse Ape 
8.2 Monitorizarea stării i evolu iei 

calitative a resurselor de apă 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 
31.12.2017 ef Laborator 

9. Administrarea lucrărilor hidrotehnice 
9.1 Exploatarea i între inerea 

sistemului de gospodărire a apelor 
Sistemul de 

Gospodărire a Apelor 
31.12.2017 

 
Director SGA 

Alba 
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din administrare Alba 
9.2 Monitorizarea realizării fizice i 

valorice a programului tehnic de 
exploatare, între inere i repara ii  

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 
31.12.2017 

Director SGA 
Alba 

10 Asigurarea fluxului informațional și a sistemului de apărare împotriva inundațiilor 
10.1 Avertizarea/aten ionarea în timp 

real cu privire la apari ia unor 
fenomene hidrologice/ 
meteorologice periculoase 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 
31.12.2017 

Dispecer de 
serviciu la 
SGA Alba 

 
11 Conservarea și dezvoltarea capitalului din domeniul mediului 

11.1 Ecologizarea cursurilor de apă din 
jude  în vederea reducerii gradului 
de poluare a apelor 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

          
31.12.2017 

      Director 
SGA Alba 

11.2 Monitorizarea atentă a calită ii 
apelor râurilor din jude  prin 
accentuarea supravegherii marilor 
poluatori 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 
31.12.2017 

Director SGA 
Alba 

11.3 Urmărirea agen ilor economici 
mari consumatori de apă în 
vederea reducerii consumului de 
apă, în special a celei potabile 

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 
31.12.2017 

ef birou 
Gestiune 

Resurse Ape 

12 Gospodărirea calitativă si cantitativă a apelor de suprafață și subterane 
12.1 

Regularizare râu Pian aval 
localitatea Strungari, jud. Alba 
(propuneri finan are prin bugetul de 
stat) 

- ABA Mure   Tg. 
Mure  -  

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

PIF: 2017 
ef birou 

Investi ii ABA 
Mure  

12.2 
Regularizare râu Cugir amonte-
aval localitatea Vinerea, jud. Alba 
(propuneri finan are prin bugetul 
de stat) 

- ABA Mure   Tg. 
Mure  -  

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

PIF: 2017 
ef birou 

Investi ii ABA 
Mure  

12.3 
Regularizare pârâu Galda în 
comuna Galda de Jos, jud. Alba 
(propuneri finan are prin bugetul 
de stat) 

- ABA Mure   Tg. 
Mure  -  

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

PIF: 2018 
ef birou 

Investi ii ABA 
Mure  

12.4 
Regularizare pârâu Abrud la  
Abrud, jud. Alba (propuneri 
finan are prin bugetul de stat) 

- ABA Mure   Tg. 
Mure  -  

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

PIF: 2018 
ef birou 

Investi ii ABA 
Mure  

12.5 Amenajarea râului Arieş pt. 
apărarea împotriva inunda iilor a 
localită ilor Cîmpeni, Baia de 
Arieş şi Lunca Arieşului şi aval 
acumulare Mihoeşti (propuneri 
finan are prin Banca de Dezvoltare 
a Comisiei Europene) 

- ABA Mure   Tg. 
Mure  -  

Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

Alba 

PIF: 2017 
ef birou 

Investi ii ABA 
Mure  

12.6 Acumulare Mihoeşti pentru - ABA Mure   Tg. PIF: 2017 ef birou 
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apărarea împotriva inunda iilor şi 
alte folosin e (propuneri finan are 
prin Banca de Dezvoltare a 
Comisiei Europene) 

Mure  -  
Sistemul de 

Gospodărire a Apelor 
Alba 

Investi ii ABA 
Mure  

13 Gestionarea durabilă a fondului forestier 
13.1 Realizarea a 132 ha împăduriri 

integrale i 268 ha regenerări 
naturale, în pădurile administrate 
de RNP Romsilva 

Direc ia Silvică Alba 30.11.2017 
Directorul 
Direc iei 

Silvice Alba 

13.2 Realizarea unor lucrări de 
completări pe o suprafa ă totală de 
19 ha, în fondul forestier de stat 

Direc ia Silvică Alba 31.05.2017 
Directorul 
Direc iei 

Silvice Alba 
13.3 Asigurarea materialului săditor 

necesar lucrărilor de împăduriri 
din primăvara anului 2017, prin 
realizarea în pepinierele proprii a 
650 mp semănături în solarii cu 
ră inoase, 500 mp semănături în 
câmp i 10800 mp repicaje din 
specii autohtone valoroase i cu 
calită i genetice superioare 

Direc ia Silvică Alba 15.05.2017 
Directorul 
Direc iei 

Silvice Alba 

13.4 Desfă urarea a 150 ac iuni 
comune cu Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba pentru prevenirea i 
combaterea stării infrac ionale în 
cazul tăierilor ilegale de arbori 

Direc ia Silvică Alba 31.12.2017 
Directorul 
Direc iei 

Silvice Alba 

13.5 Desfă urarea a 130 ac iuni 
comune cu Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean Alba pentru 
patrulări în zonele expuse 
furturilor de arbori din păduri 

Direc ia Silvică Alba 31.12.2017 
Directorul 
Direc iei 

Silvice Alba 

13.6 Desfă urarea a 300 ac iuni de 
control pentru prevenirea 
producerii de pagube în fondul 
forestier de stat i urmărirea 
respectării normelor PSI în 
perioadele de secetă prelungită 

Direc ia Silvică Alba 31.12.2017 
Directorul 
Direc iei 

Silvice Alba 

14 Protejarea și dezvoltarea fondului forestier 
14.1 Îndrumare i control în activitatea de 

amenajare a pădurilor 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.2 Controale în activitatea de evaluare 
a masei lemnoase i exploatarea 
lemnului din fondul forestier 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.3 Controale privind tăierile ilegale de 
arbori din fondul forestier i din 
afara acestuia 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.4 Controale privind circula ia 
materialelor lemnoase 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 
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14.5 Îndrumare i control la instala iile de 
debitat i depozitat material lemnos 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.6 Îndrumare i control privind 
producerea i comercializarea 
materialelor forestiere de 
reproducere 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.7 Îndrumare i control în activitatea de 
regenerare a pădurilor din fondul 
forestier na ional i pe terenurile 
degradate, reconstruc ie ecologică  

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

Campania 
primăvară - 

toamnă 

Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.8 Îndrumare i control în aplicarea 
lucrărilor de între inere, planta ii i 
de îngrijire a arboretelor tinere 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.9 Îndrumare i control tematic la 
unită ile silvice din judet 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.10 Îndrumare i control în activitatea de 
creare de structuri silvice private i 
atragerea proprietarilor fără 
contracte în cadrul acestora 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.11 Îndrumare i control în activitatea de 
vânătoare 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

14.12 Controale privind ocupări de fond 
forestier, scoateri din fondul 
forestier temporare sau definitive 

Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

31.12.2017 Coordonator 
Garda Forestieră 
Jude eană Alba 

   

   
   
1122..  TTRRAANNSSPPOORRTT  

   
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri jude ene, continuarea 
lucrărilor de drumuri şi poduri propuse pentru anul 2016 

1.1 Consolidare Pod pe DJ107C, 
km.9+223 peste paraul Dumbravita, 
in localitatea Limba, jud. Alba.  

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.08.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
1.2 Sistem de management integrat al 

deseurilor in judetul Alba-
Construire drumuri de acces pentru 
Centrul de management integrat al 
deseurilor Galda de Jos si pentru 
statiile de transfer. 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.07.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 

1.3 Consolidare terasamente si 
asigurarea stabilitatii versantilor pe  
drumul judetean DJ705: lim. Jud. 
Hunedoara-Almasu de Mijloc-

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.03.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 



 91 

Almasu Mare-Zlatna (DN74), 
km.43+228-43+263 si de la km. 
44+428 -44+463. 
 

2. Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri jude ene, prin demararea unor 
lucrări noi 

2.1 Consolidare corp drum jude ean 
DJ107K: Galda de Jos (DJ107H)-
Mesentea-Benic-Întregalde – 
Mogoş (DJ107I) – tronson III, 
km.17+ 7000 km. 23+ 700, 
jud.Alba. 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.12.2018 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 

2.2 Consolidare pod pe DJ705B peste 
raul Mures, km.3+949, loc. Vintu de 
Jos, jud. Alba. 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.12.2018 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
2.3 Modernizare drum jude ean DJ107I: 

Aiud (DN1) – Aiudul de Sus- 
Râme  – Brădeşti- Geogel- 
Macarestu- Bârleşti Cătuni – 
Cojocani – Valea Barnii – Bârleşti- 
mogoş – Valea Albă- Ciuciuleşti- 
Bucium -78,42 km. 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.12.2023 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 

2.4 Modernizare drum judetean 
DJ107G;DJ 107D(Ocna Mureş) - 
Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna 
de Mureş - Găbud - lim.jud.Mureş-
4,0 km. 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.12.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 

2.5 Modernizare DJ107A:Alba Iulia - 
Pârâu lui Mihai - Vurpăr - Câmpu 
Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - 
Blandiana - Sărăcsău - 
lim.jud.Hunedoara -4,15 km 

Consiliul Jude ean Alba  
31.12.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 

2.6 Modernizare drum judetean 
DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - 
Păgida - Gâmbaş - Aiud (DN 1) -
2,50km 

Consiliul Jude ean Alba  
31.12.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
2.7 Modernizare drum judetean 

DJ705E:DN 7 - Tărtăria - Săliştea - 
Săliştea Deal-0,60km 
 

Consiliul Jude ean Alba  
31.12.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
2.8 Modernizare drum judetean 

DJ103E:DN1-Garbova de Jos-
Garbovita-Garbova de Sus-7,54 km 
 

Consiliul Jude ean Alba  
31.07.2019 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
3 Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documenta iei de avizare a lucrărilor de investi ii, 

studii de fezabilitate, aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier jude ean 
3.1 Servicii - Expertize tehnice drumuri 

i poduri. 
 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
 

30.04.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
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3.2 Studiu de fezabilitate-Consolidare 
corp drum judetean DJ107K:Galda 
de Jos - Mesentea - Benic -
Întregalde, jud. Alba km.17+7000-
km.23+700. 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
 

30.06.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 

3.3 Consolidare pod pe DJ705B peste 
râul Mure , km.3+949, loc. Vin u de 
Jos, jud. Alba-faza DALI. 
 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
 

30.06.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
3.4 Modernizare drum judetean 

DJ103E:DN1-Garbova de Jos-
Garbovita-Garbova de Sus -fazaS.F. 
 

 
Consiliul Jude ean Alba 

 
31.12.2017 

ef serviciu 
administrarea 
domeniului 

public i privat 
4 Asigurarea siguranței  și securității pentru călători și pentru marfă, printr-un management de 

calitate și prin proceduri clare 
4.1 Respectarea condi iilor de efectuare 

a activită ii de transport rutier intern 
i interna ional. 

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 

4.2 Efectuare controale trafic.  Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 

4.3 Controale în  autogări. Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 

4.4 Controale sediu operatorilor de 
transport rutier.  

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 

4.5 Controale pentru verificarea stării 
tehnice.  

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 
4.6 Controale coli de oferi cu privire 

la pregătirea persoanelor în vederea 
ob inerii permisului de conducere.   

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 
4.7 Controale la sediul furnizorilor i 

beneficiarilor de bunuri divizibile.    
Inspectoratul Teritorial 

4-I.J.C. Alba  
31.12.2017 Inspector 

Coordonator 
Jude ean 

4.8 Controale cu privire la siguran a 
transporturilor, protec ia mediului i 
a infrastructurii rutiere.    

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 
4.9 Controale cu privire la respectarea 

maselor i a dimensiunilor maxime 
admise pe drumurile publice i 
maselor totale maxime autorizate.     

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 

4.10 Controale la sediul centrelor de 
pregătire profesională.    

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 
4.11 Controale cu privire la tariful de 

utilizare i tariful de trecere pe 
re elele de drumuri na ionale din 
România.     

Inspectoratul Teritorial 
4-I.J.C. Alba  

31.12.2017 Inspector 
Coordonator 

Jude ean 
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1133..  AAFFAACCEERRII   II NNTTEERRNNEE  
   

Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitat ea implicată în 
realizare 

Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1. Prevenirea criminalită ii şi cooperare interinstitu ională 
1.1 Ini ierea şi implementarea de 

proiecte/campanii în domeniul 
prevenirii criminalită ii. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
AP Carmen 

Geogean 

1.2 Ini ierea de parteneriate cu 
autorită ile locale, institu ii şi 
organiza ii neguvernamentale. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Subcomisar 
Ciugudean 
Adriana 

1.3 Îmbunătă irea activită ii de rela ii 
publice şi marketing institu ional. Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Alba 
31.12.2017  

Comisar  
Marginean 

Cristian 
2. Creşterea gradului de siguran ă şi protec ia cetă eanului, combaterea infrac ionalită ii 
2.1 Solu ionarea cu operativitate a 

infrac iunilor comise cu mare 
violen ă. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Mureşan 
Cristian 

2.2 Eficientizarea activită ii de 
destructurare a grupărilor 
infrac ionale. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Mureşan 
Cristian 

2.3 Desfăşurarea de activită i specifice 
privind identificarea şi prinderea 
persoanelor urmărite. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Mureşan 
Cristian 

2.4 Desfăşurarea de activită i de 
combatere a infrac iunilor contra 
patrimoniului. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Mureşan 
Cristian 

2.5 Desfăşurarea cu operativitate a  
activită ilor specifice de laborator în 
scopul furnizării probatoriului 
pentru dosarele penale în care se 
impun întocmirea de rapoarte şi 
expertize criminalistice 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Duca Constantin 

2.6 Desfăşurarea de activită i 
criminalistice specifice, pentru 
prevenirea infrac iunilor care se 
săvârşesc cu repetabilitate, precum 
şi  cercetarea criminalistică promtă a 
infrac iunilor grave  săvârşite. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Duca Constantin 

2.7 Desfăşurarea tuturor activită ilor 
specifice pentru men inerea 
sistemului de management al 
calită ii în cadrul serviciului, 
alocarea fondurilor financiare 
necesare men inerii tehnicii cu 
specific criminalistic, cât şi 
reînnoirii acesteia la nivelul 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Duca Constantin 
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standardelor 17025 şi 17020 din 
2005. 

3 Creşterea capacită ii institu ionale şi operative pentru aplicarea legisla iei în domeniul 
armelor, explozivilor şi substan elor periculoase 

3.1 Desfăşurarea de activită i privind 
prevenirii si combaterii 
infrac iunilor la regimul armelor şi 
muni iilor. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Subcomisar 

Andron 
Sebastian 

3.2 Desfă urarea de activită i de 
prevenire si combatere a 
infrac iunilor prevăzute de Legea 
407 / 2006, privind vânătoarea şi 
protec ia fondului cinegetic. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Subcomisar 

Andron 
Sebastian 

3.3 Prevenirea si combaterea 
infrac iunilor prevăzute de Legea 
126/1995, privind regimul materiilor 
explozive si OUG 195/2005 privind 
protectia mediului. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Subcomisar 

Andron 
Sebastian 

4 Creşterea capacită ii institu ionale şi func ionale în domeniul investigării fraudelor şi corup iei 
4.1 Prevenirea şi combaterea fraudelor 

ce se comit în procesul ob inerii, 
utilizării şi gestionării fondurilor 
comunitare. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Dogaru Florin 

4.2 Prevenirea şi combaterea fraudelor 
din domeniul drepturilor de autor şi 
a proprietă ii industriale. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Dogaru Florin 

4.3 Prevenirea şi combaterea faptelor de 
corup ie. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Dogaru Florin 
4.4 Prevenirea şi descoperirea 

ilegalită ilor şi actelor de corup ie ce 
se comit cu ocazia organizării, 
adjudecării şi contractării achizi iilor 
publice. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Dogaru Florin 

5 Combaterea criminalită ii economico-financiare 
5.1 Depistarea, combaterea şi limitarea 

fenomenului de evaziune fiscală. 
Inspectoratul de Poli ie 

Jude ean Alba 
31.12.2017  

Comisar şef 
Dogaru Florin 

5.2 Prevenirea şi combaterea 
ilegalită ilor comise în activitatea de 
rambursare a TVA intern şi TVA 
intracomunitar. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  şef 

Dogaru Florin 

5.3 Prevenirea şi combaterea 
ilegalită ilor care se comit cu ocazia 
importului producerii sau 
comercializării de produse supuse 
regimului de accizare. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Dogaru Florin 

5.4 Controlul exploatării, prelucrării şi 
comercializării masei lemnoase, în 
vederea combaterii tăierilor ilegale, 
legalitatea func ionării instala iilor 
de debitare şi prelucrare a 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Dogaru Florin 
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materialului lemnos. 
6 Asigurarea ordinii publice şi a siguran ei cetă eanului 

6.1 Dezvoltarea cooperării între I.P.J. 
Alba şi I.J.J. Alba, conform 
Ordinului M.AI. nr. 60/2010 
modificat prin O.M.A.I. nr.26/2015, 
prin desfă urarea de activită i în 
sistem integrat de men inere a 
ordinii i siguran ei publice i 
atragerea de noi for e pentru 
acoperirea cât mai judicioasă a 
teritoriului 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Cioancă Ioan-
Sorin 

6.2 Desfă urarea de activită i specifice 
în baza Planului de măsuri pentru 
prevenire i combaterea 
evenimentelor ce pot afecta grav 
siguran a cetă eanului i siguran a 
na ională. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Cioancă Ioan-
Sorin 

6.3 Desfă urarea de activită i specifice 
pe linia prevenirii i combaterii 
delictelor silvice i a braconajului 
piscicol 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Cioancă Ioan-
Sorin 

6.4 Desfăşurarea activită ilor de către 
poli iştii de proximitate privind 
prevenirea violen ei în incinta şi 
zonele adiacente unită ilor de 
învă ământ preuniversitar, precum şi 
în zonele unită ilor de cazare 
destinate elevilor. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Cioancă Ioan-
Sorin 

6.5 Desfăşurarea activită ilor de către 
poli iştii de proximitate privind 
prevenirea violen ei în mediul 
universitar, precum şi în zonele  
unită ilor de cazare destinate 
studen ilor. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar şef 

Cioancă Ioan-
Sorin 

7 Creşterea fluen ei circula iei şi a siguran ei rutiere 
7.1 Organizarea de ac iuni tematice 

pentru combaterea principalelor 
cauze generatoare de accidente de 
circula ie grave. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar 

Davidaş Dorin 

7.2 Organizarea şi desfăşurarea de 
ac iuni pentru combaterea nefolosirii 
centurii de siguran ă – prioritate 
U.E. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar 

Davidaş Dorin 

7.3 Propunerea realizării de amenajări 
rutiere în vederea reducerii vitezei 
de deplasare pe sectoarele de drum 
cu risc criminogen ridicat. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar 

Davidaş Dorin 

7.4 Desfăşurarea de ac iuni pe drumurile 
na ional-europene, cu risc de 
producere de accidente de circula ie, 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar 

Davidaş Dorin 
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în colaborare cu jude ele limitrofe. 
7.5 Desfăşurarea de activită i de 

educa ie rutieră în rândul 
preşcolarilor şi şcolarilor pentru 
prevenirea implicării acestora în 
accidente de circula ie. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar 

Davidaş Dorin 

8 Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informa ii cu toate institu iile de aplicare a 
legii 

8.1 Transmiterea cu operativitate a 
datelor referitoare la cazierul 
judiciar către toate institu iile care 
au dreptul să solicite aceste date 
conform Legii 290/2004  
republicată. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Insp.pr. Turus- 
Heius Aurelia 

8.2 Introducerea datelor transmise de 
către instan e şi parchete în legătură 
cu men iunile de cazier judiciar, în 
eviden e, conform Legii 290/2004. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Insp.pr. Turus- 
Heius Aurelia 

8.3 Continuarea activită ilor specifice în 
vederea aderării la Spa iul 
Schengen. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Marginean 
Cristian 

9 Dialogul cu minorită ile na ionale, egalitate de şanse şi antidiscriminare 
9.1 Consilierea tuturor cetă enilor care 

vin în  audien e. Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Marginean 
Cristian 

9.2 Postarea de informări periodice cu 
privire la drepturile tuturor 
cetă enilor, fără discriminare şi cu 
aplicabilitate pentru toate categoriile 
de persoane. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Marginean 
Cristian 

9.3 Desfăşurarea de activită i de 
informare a candida ilor apar inând  
minorită ilor, în vederea participării 
acestora la concursurile organizate 
de institu iile de învă ământ ale 
MAI. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  

Comisar 
Nedelcu Luana 

 
 

9.4 Derularea unor ac iuni de informare 
în rândul elevilor de liceu pentru 
cunoaşterea condi iilor de admitere 
în unită ile de învă ământ ale MAI. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  

Comisar 
Nedelcu Luana 

AP Carmen 
Geogean 

10 Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de 
pregătire şi perfec ionare 

10.1 Repartizarea cu prioritate a 
absolven ilor institu iilor de 
învă ământ a M.A.I. şi a 
personalului recrutat din sursă 
internă în structurile operative ale 
inspectoratului. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Nedelcu Luana 

10.2 Pregătirea profesională continuă a 
întregului personal în domeniul 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Nedelcu Luana 
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pregătirii de specialitate (pregătire 
potrivit structurii func ionale, 
pregătire prin discipline de sprijin şi 
pregătire generală în domeniul 
armei), în domeniul educa iei fizice 
şi în domeniul tragerilor cu 
armamentul. 

10.3 Organizarea de sesiuni de instruire a 
poli i tilor încadra i din sursă 
externă, pentru buna desfă urare a 
activită ilor pe care ace tia le 
desfă oară în conformitate cu avizul 
de poli ie judiciară. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Nedelcu Luana 

10.4 Participarea la programe de 
pregătire organizate de către 
institu iile de învă ământ ale M.A.I. 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Comisar  

Nedelcu Luana 

11 Creşterea eficien ei activită ilor de prevenire şi combatere a corup iei interne 
11.1 Întocmirea şi implementarea 

Planului riscurilor de corup ie la 
nivelul I.P.J. Alba 

Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Alba 

31.12.2017  
Inspector Preda 

Alexandra 

12 Coordonarea şi eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul 
manifestărilor de amploare care se desfăşoară în zona de competen ă a Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Avram Iancu 

12.1 Organizarea şi executarea misiunilor 
de asigurare a ordinii şi siguran ei 
publice, pe timpul desfăşurării 
manifesta iilor de protest, 
comemorative, religioase, sportive şi 
cultural - artistice, în strictă 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

12.2 Organizarea şi desfăşurarea de 
exerci ii tactice de antrenament 
pentru restabilirea ordinii publice. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

12.3 Analizarea for elor şi mijloacelor la 
dispozi ie în vederea sporirii 
eficien ei folosirii acestora în 
misiuni, cu accent pe dinamizarea 
dispozitivelor adoptate. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

12.4 Îmbunătă irea operativită ii 
interveniei la evenimentele sesizate 
telefonic şi prin SNUAU – 112,  
prin evaluarea şi adaptarea 
permanentă a efectivelor şi tehnicii 
existente la nivelul unită ii în scopul 
reducerii timpului ac iune la 
intervenie. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 
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12.5 Îmbunătă irea cooperării şi 
interoperabilită ii cu celelalte 
structuri M.A.I. din jude  cu atribu ii 
în domeniul men inerii şi asigurării 
ordinii şi siguran ei publice. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

13 Apărarea avutului public şi privat, paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competen a  
Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu. 

13.1 Continuarea  demersurilor către 
beneficiarii de protec ie 
institu ională în vederea completării 
dotării cu aparatură şi sisteme 
tehnice de supraveghere şi acces la 
obiectivele din competen ă. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

13.2 Creşterea operativită ii în 
planificarea, executarea şi 
monitorizarea misiunilor de 
protec ie institu ională,  a 
transporturilor de produse cu 
caracter  special, bunuri şi valori. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

13.3 Desfăşurarea analizelor comune cu 
beneficiarii de protec ie 
institu ională şi urmărirea finalizării 
măsurilor stabilite referitoare la 
obliga iile ce le revin conform 
prevederilor legale şi a contractelor 
încheiate. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

14 Creşterea capacită ii opera ionale şi de interven ie, în cooperare cu celelalte institu ii abilitate 
în gestionarea situa iilor de urgen ă. 

14.1 Verificarea capabilită ilor 
subunită ilor privind realizarea 
măsurilor de protec ie a personalului 
şi interven ia în sprijinul popula iei 
prin includerea în temele tactice 
elaborate cu ocazia exerci iilor de 
alertare a unor situa ii tactice care să 
vizeze gestionarea unor situa ii de 
urgen ă. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

14.2 Verificarea capacită ii opera ionale a 
unită ii şi subunită ilor din 
subordine, prin exerci ii de alertare, 
conform cadrului normativ aprobat 
prin ordine M.A.I. şi I.G.J.R. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

15 Prevenirea şi combaterea corup iei în rândul personalului  din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean  Avram Iancu, județul Alba 

15.1 Elaborarea Registrului riscurilor de 
corup ie în cadrul  Inspectoratului de 
Jandarmi Jude ean Alba pentru anul 
2017. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
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jude ul Alba 
15.2 Implementarea metodologiei şi 

aplicarea măsurile de prevenire şi 
control al riscurilor la corup ie; 
planificarea participării personalului 
din I.J.J. Alba la activită ile de 
informare şi de instruire anticorup ie 
organizate de D.G.A. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

15.3 Desfăşurarea activită ilor de 
prevenire a corup iei cu întreg 
personalul unită ii; monitorizarea si 
reevaluarea riscurilor. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

15.4 Prezentarea şi prelucrarea 
„Sintezelor privind principalele 
cazuri instrumentate de D.G.A.” şi a 
studiilor de caz în urma dosarelor de 
corup ie instrumentate de D.G.A. 

Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean  

Avram Iancu  
jude ul Alba  

31.12.2017 

Inspector ef, 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
Jude ean  

Avram Iancu 
jude ul Alba 

16 Consolidarea capacită ii de pregătire în situa ii de urgen ă a popula iei, autorită ilor, 
institu iilor şi operatorilor priva i 

16.1 Consolidarea rolului de institu ie 
responsabilă cu formarea 
personalului serviciilor voluntare şi 
private pentru situa ii de urgen ă. 

Inspectoratul pentru 
Situaii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

16.2 Creşterea capacită ii de rezilien ă a 
comunită ilor locale, amplificarea 
implicării şi participării acestora în 
gestionarea situa iilor de urgen ă cu 
resurse proprii şi realizarea evaluării 
riscurilor. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

16.3 Cre terea nivelului de pregătire i 
educare a popula iei în domeniul 
situa iilor de urgen ă, asigurarea 
pregătirii acesteia i a autorită ilor 
privind responsabilită ile i modul 
de ac iune în situa ii de urgen ă i 
optimizarea capacită ii de 
autoprotec ie (în special pentru 
grupuri intă defavorizate precum 
copiii i tinerii din centrele de 
plasament, copii i tinerii cu 
dizabilită i, omeri, persoane fără 
ocupa ie, case de bătrâni etc.). 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

16.4 Asigurarea unui grad sporit de 
siguran ă a cetă eanului aflat în 
spa ii publice prin creşterea ponderii 
activită ilor la astfel de spa ii, la  
obiective  puse în func iune fără 
autoriza ie de securitate la incendiu 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 
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precum şi prin verificarea utilizării 
numai de mijloace şi materiale 
omologate.  

16.5 Crearea unei culturi de securitate în 
rândul cetă enilor şi asigurarea 
cadrului/condi iilor necesare 
informării eficiente a cetă enilor 
asupra riscurilor care le pot afecta 
via a i/sau bunurile materiale. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

16.6 Creşterea gradului de 
opera ionalizare a serviciilor 
voluntare/ private pentru situa ii de 
urgen ă prin îmbunătă irea 
încadrării, dotării i pregătirii şi 
conştientizarea necesită ii 
voluntariatului la nivel local.       

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

17 Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns 
17.1 Identificarea de fonduri europene 

necesare implementării proiectelor 
de dezvoltare institu ională, în 
scopul asigurării creşterii capacită ii 
de răspuns. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

17.2 Creşterea capacită ii de răspuns 
integrat în situa ii de  urgen ă 
medicală, incendii şi protec ie civilă.                   

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

17.3 Continuarea procesului de 
modernizare institu ională şi 
eficientizare a ac iunilor de 
interven ie pentru gestionarea 
situa iilor de urgen ă. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

17.4 Consolidarea cooperării la nivel 
jude ean i na ional.   

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

18 Consolidarea capacității umane, logistice și administrative pentru funcționarea eficientă a 
inspectoratului 

18.1 Îmbunătă irea dotării cu 
echipamente şi mijloace tehnice, 
bunuri materiale şi echipamente de 
protec ie adaptate tuturor   
categoriilor de misiuni.                                          

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

18.2 Modernizarea sistemului de 
comunica ii şi tehnologia 
informa iei.                                                      

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

18.3 Îmbunătă irea condi iilor de 
pregătire, muncă, cazare, depozitare 
şi garare.     

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

18.4 Îmbunătă irea politicii de personal 
pentru recrutare, selec ionare, 
formare şi asigurarea unei evolu ii 
coerente şi predictibile în carieră.                                        

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 
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18.5 Promovarea şi aplicarea 
managementului bazat pe 
performan ă. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

18.6 Asigurarea func ionalită ii 
inspectoratului pe linia informării 
publice, secretariat şi juridic – 
contencios. 

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

18.7 Întărirea colaborării cu autorită ile 
jude ene şi locale pe linia asigurării 
resurselor financiare şi materiale 
necesare îndeplinirii misiunilor.  

Inspectoratul pentru 
Situa ii de Urgen ă 

„Unirea” 
31.12. 2017 Inspector şef 

19 Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a popula iei şcolare în vederea 
neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, 
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

19.1 Implementarea de proiecte locale de 
educa ie nonformală în vederea 
dezvoltării personalită ii de tip 
asertiv şi a mecanismelor de coping 
necesare în adoptarea deciziilor 
corecte şi responsabile în legătură cu 
consumul de tutun, alcool, droguri şi 
substan e noi cu proprietă i 
psihoactive, proiecte adresate 
elevilor de gimnaziu 

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

19.2 Dezvoltarea de proiecte locale de 
informare, educare şi conştientizare 
cu privire la consumului de droguri, 
în parteneriat cu structuri ale 
administra iei publice locale şi 
societatea civilă, adresate elevilor 
din învă ământul preuniversitar 

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

19.3 Implementarea de proiecte locale 
orientate pe activită i de pretrecere a   
timpului liber (culturale, artistice şi 
sportive), ca alternativă sănătoasă la 
consumul de droguri, adresate 
elevilor  

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

19.4 Implementarea la nivel local de 
proiecte de prevenire a consumului 
de droguri şi a noilor  substan e 
psihoactive în mediul universitar 

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

20 Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a popula iei şcolare în vederea 
evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul 
programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

20.1 Implementarea de proiecte locale de 
prevenire selectivă a consumului de 
droguri, cu o componentă indicată, 
adresate consumatorilor de droguri 
care au fost identifica i pentru prima 
dată 

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

21 Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în via a copiilor în vederea formării sau întăririi 
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abilită ilor pentru creşterea influen ei factorilor de protec ie 
21.1 Implementarea unor proiecte pilot 

locale de tip „Şcoala părin ilor” de 
formare de abilită i cu rol de factori 
de protec ie în consumul de droguri 

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

22 Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a popula iei generale şi a popula iei la risc 
asupra efectelor, riscurilor şi consecin elor negative ale consumului de droguri în vederea 
neînceperii sau întârzierii debutului de droguri 

22.1 Implementarea unui proiect local de 
conştientizare şi informare adresat 
popula iei generale  referitoare la 
consumul de droguri şi efectele 
acestuia 

Centrul de Prevenire, 
Evalure şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2017 Coordonator 
C.P.E.C.A. Alba 

22.2 Asigurare dotări serviciul protec ia 
civila si politia locala- Primăria 
Alba Iulia 
 

Primăria Alba Iulia 

31.12.2017 PRIMAR 

   
   
1144..  CCUULLTTUURRĂĂ..  CCUULLTTEE..  MMII NNOORRII TTĂĂ II   
   

Nr. 
crt. 

Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 
realizare 

Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Dezvoltarea educației artistice și culturale la nuvelul învățământului preuniversitar  
1.1 Festivalul Na ional "Ambasadorii 

Unirii" (CAEN 2016) 
Ministerul Educa iei 

Na ionale, Inspectoratul 
colar Jude ean Alba, 

Palatul Copiilor Alba 
Iulia 

decembrie 
2017 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.2 Concursul Na ional de Teatru "Zilele 
teatrului pentru copii - Lucian Blaga" 
(CAEN 2016) 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba, Palatul 

Copiilor Alba Iulia 

mai 2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.3 Concursul Na ional de Ecologie 
"Reciclăm, nu poluăm" (CAEN 2016) 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, Inspectoratul 

colar Jude ean Alba, 
Clubul Copiilor Aiud 

martie - aprilie 
2017 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.4 Festival-concurs de folk "Visând la 
stele în universul copilăriei"(CAEN 
2016) 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba Clubul 

Copiilor Sebe  

iulie 2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.5 Concursul Na ional de arte vizuale 
"Icoana sufletului de copil" (CAEN 
2016) 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, Inspectoratul 

colar Jude ean Alba, 
Clubul Copiilor Sebe  

decembrie 
2017 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.6 Concurs Na ional de turism montan Ministerul Educa iei mai 2017 Inspectori 
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sportiv-aplicativ "Trofeul Cheile 
Văli oarei"(CAEN 2016) 

Na ionale, Inspectoratul 
colar Jude ean Alba, 

Clubul Copiilor Aiud 

colari, cadre 
didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.7 Seri de pricesne închinate Maicii 
Domnului, seri de colinde  

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba 

august 2017, 
decembrie 

2017 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspectorul 
pentru disciplina 
religie 

1.8 Monitorizarea învă ământului în 
limbile minorită ilor. Sprijin pentru 
egalizarea şanselor (aprobarea claselor 
sub normativul minim de elevi, 
predarea facultativă a limbii materne 
etc.) 
 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba  

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspectorul 
responsabil 
pentru 
învă ământul în 
limbile 
minorită ilor 

1.9 Monitorizarea şcolarizării elevilor de 
etnie romă.      
 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba prin 

Comisia de colarizare 
pe locurile speciale în 
clasele de liceu,  de 
admitere şi unită ile 

de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspector colar 
pentru 
minoritatea 
romă 

2 Protejarea patrimoniului cultural  na ional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice 
2.1 Activitate de clasare, 

inventariere şi cercetare a 
patrimoniului cultural na ional mobil şi 
imobil al jude ului Alba. 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură 

Alba, Muzeul Na ional 
al Unirii Alba Iulia 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

2.2 Lucrări de conservare, restaurare, 
revitalizare şi integrare în circuitul 
public a monumentelor istorice din 
jude  cuprinse în Planul Na ional de 
Restaurare pe 2017. 

Institutul Na ional al 
Patrimoniului, Consiliul 
Jude ean Alba, Direc ia 

Jude eană pentru 
Cultură 
Alba 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

2.3  Monitorizarea monumentelor istorice 
şi ecleziastice din jude ul Alba. 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură Alba, 
Muzeul Na ional al 
Unirii Alba Iulia 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

2.4 Monitorizarea activită ilor 
desfăşurate pe şantierele arheologice 
ale jude ului.  

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 
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2.5 Completarea bazei de date privind 
realizarea repertoriului monumentelor 
istorice, aferentă 
al jude ului Alba. 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură Alba, 
Muzeul Na ional al 

Unirii 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

2.6 Completarea bazei de date aferentă 
monumentelor de for public din jude ul 
Alba. 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură Alba, 
Consiliul Jude ean 

Alba, Muzeul Na ional 
al Unirii Alba Iulia 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

2.7  Activitate de întocmire a “Obliga iei 
privind folosin a monumentului istoric” 
pentru monumentele incluse în Lista 
Monumentelor Istorice – jude ul Alba. 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură Alba 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

3 Coordonarea activită ii cultural-artistice din jude  
3.1 Coorganizator a Festivalului 

Interna ional „Zilele Cîlnicului”, edi ia 
a XVI-a 

Consiliul Jude ean 
Alba, Primăria Cîlnic,  

Asocia ia Arss 
Transilvania, Direc ia 

Jude eană pentru 
Cultură Alba 

Iunie 2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

3.2 Aniversarea în municipiul Alba Iulia a 
99 de ani de la Marea Unire din 1918 
(coorganizator). 
 

Institu ia Prefectului, CJ 
Alba, Direc ia 

Jude eană 
pentru Cultură Alba 

1 decembrie 
2017 

Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

3.3 Monitorizarea şi coordonarea  
activită ii cultural artistice din jude , 
îmbunătă irea şi 
diversificarea colaborării cu 
administra iile publice locale. 

Institu ia Prefectului 
Alba, CJ Alba, Direc ia 

Jude eană 
pentru Cultură Alba 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

3.4 Promovarea manifestărilor culturale 
în mass-media şi în pagina web a 
DJC Alba 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură 

Alba, Muzeul Na ional 
al Unirii Alba Iulia 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

3.5 Coordonarea şi sprijinirea  activită ilor 
cultural - artistice ale minorită ilor din 
jude ul Alba. 
 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură 

Alba 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

4 Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protejării şi promovării patrimoniului 
cultural- na ional mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase de patrimoniu) 

4.1 Consiliere şi monitorizare în proiectul 
de restaurare şi revitalizare a bisericilor 
monument, ini iat de către CJ Alba cu 
sprijinul Ministerului Culturii şi 
Identită ii Na ionale.  
  

Consiliul Jude ean 
Alba, Direc ia 

Jude eană 
pentru Cultură Alba, 
Muzeul Na ional al 
Unirii Alba Iulia 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

4.2 Consilierea parohiilor în vederea 
interven iilor pe bisericile monument 
istoric şi gestionării bunurilor mobile 
de patrimoniu. 
 

Direc ia Jude eană 
pentru Cultură Alba 

31.12.2017 Director 
executiv, 
consilieri de 
specialitate 

4.3 Sprijinirea Bisericilor pentru Direc ia Jude eană 31.12.2017 Director 



 105 

introducerea sistemelor de securitate în 
lăcaşurile de cult ce adăpostesc obiecte 
mobile de patrimoniu.  
 

pentru Cultură Alba, 
Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română de Alba Iulia 

executiv, 
consilieri de 
specialitate 

5 Asigurarea accesului la educație pentru  copii aparținând minorității rome 
5.1 Dezvoltarea unui sistem de culegere şi 

monitorizare a datelor privind 
cuprinderea copiilor de vârstă 
preşcolară (3-6 ani) şi şcolară (7-16 
ani) într-o formă de învă ământ. 
Sistemul va fi pilotat (până în 2016) în 
minimum 300 de circumscrip ii şcolare 
unde ponderea elevilor romi este de 
minimum 15%. 

APL,  ANR, ISJ 
CJRAE/CRED/CRSE 
DGASPC, unită i de 
învă ământ, serviciul de 
eviden ă a popula iei 
din primărie, ONG-uri 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.2 Extinderea, derularea, monitoriza-
rea şi mediatizarea setului de progra- 
 me de sprijin care vizează stimula-rea 
participării şcolare, reducerea 
absenteismului/a abandonului 
şcolar/a analfabetismului, în scopul  
ob inerii succesului şcolar în învă ă-
mântul preuniversitar şi ter iar. 

ISJ, ANR, CJRAE, 
unită i şcolare 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.3 Armonizarea şi completarea sistemului 
de asigurare a calită ii, cu accent pe 
managementul educa iei incluzive 
(adaptată la specificul rom). 

ISJ, unită i de 
învă ământ, 
CJRAE/CMBRAE, 
CRED/CRSE, ANR, 
ONG-uri 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.4 Continuarea măsurilor de prevenire a 
segregării copiilor şi elevilor romi şi a 
celor de eliminare a eventualelor 
segregări produse în sistemul 
educa ional. 

ANR, ISJ, CJRAE-
CMBRAE, unită ile 
şcolare, CJ/CL, ONG-
uri  

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.5 Restructurarea formării 
universitare ini iale a cadrelor 
didactice, inând cont de respectarea 
principiilor şcolii incluzive, a 
cunoaşterii şi aplicării elementelor de 
istorie şi cultură romă, dobândite în 
formarea ini ială a acestora, în cadrul 
modulului psihopedagogic. 

ISJ,  CCD-uri, 
ARACIP, rectoratul 
Univ. „1 Dec.1918”, 
unită ile de învă ământ, 
ONG-uri  

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.6 Extinderea promovării şi cultivării 
limbii, istoriei şi tradi iilor rome în 
sistemul educa ional preuniversitar şi 
universitar. 

ANR, ISJ, Casa 
Corpului Didactic, 
ONG- uri 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.7 Continuarea măsurilor afirmative de 
formare şi de încadrare a resursei 
umane rome în sistemul educa ional, 
care să aibă acces şi suport continuu, 
direct şi eficient în comunită ile rome, 
care să cunoască nevoile şi solu iile 
reale. 

ISJ, unită i de 
învă ământ 
preuniversitar,  Univ. „1 
Dec.1918” Alba Iulia, 
ANR 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
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5.8 Monitorizarea activită ii I.S.J.-urilor şi 
a grupurilor/comitetelor locale de 
sprijin pentru îmbunătă irea accesului 
la educa ie al grupurilor dezavantajate. 

ISJ, unită i de 
învă ământ 
preuniversitar, CJ, CL, 
ANR, ONG-uri  

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.9 Participarea comunită ii locale la 
activită i şi programe de îmbunătă ire a 
accesului nediscriminatoriu al copiilor 
din grupuri dezavantajate, apar inând 
minorită ii rome, la învă ământ 
obligatoriu, în învă ământul de stat. 

ISJ, unită i de 
învă ământ, 
CJRAE/CRED/CRSE şi 
ANR, CJ/CL, 
DGASPC, ONG-uri, 
mass-media 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

5.10 Informare/Diseminare referitoare la 
segregare/desegregare, acces 
nediscriminatoriu la educa ie, 
prevenirea absenteismului şi a 
abandonului şcolar, egalitatea de şanse, 
eliminarea abuzării şi a neglijării 
copilului aflat în dificultate. 

ISJ, ANR, CJ, CL, 
ONG-uri, mass-media 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

6 Sprijinirea persoanelor aparținând minorității rome pentru încadrarea pe piața muncii 
6.1 Servicii gratuite de informare şi 

consiliere profesională a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 

6.2 Servicii gratuite de mediere privind 
locurile de muncă vacante sau nou-
create. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 

6.3 Stimularea mobilită ii for ei de muncă 
prin acordarea de prime de încadrare 
sau instalare, după caz. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 

6.4 Organizarea de cursuri de formare 
profesională pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 

6.5 Evaluarea de competen e adresată 
cetă enilor români apar inând 
minorită ii rome. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 
 

6.6 Acordarea de subven ii angajatorilor 
pentru încadrarea persoanelor 
apar inând unor categorii dezavantajate 
sau cu acces mai greu pe pia a muncii. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 

6.7 Acordarea de acompaniament 
personalizat tinerilor cu risc de 
marginalizare socială prin încheierea de 
contracte de solidaritate şi oferirea de 
servicii specifice, inclusiv prin 
acordarea de subven ii angajatorilor de 
inser ie care încadrează persoane din 
această categorie. 

AJOFM 31.12.2017 Director 
AJOFM 

7 Îmbunătă irea accesului cetă enilor apar inând minorită ii rome la servicii de sănătate de bază,  
preventive şi curative, integrate şi de calitate 

7.1 Dezvoltarea re elei de servicii de 
sănătate de bază şi promovarea 
asigurării de servicii integrate în 
domeniile protec iei sociale, educa iei 

DSP, ANR, CJ, APL, 
ONG,  furnizori de 
servicii comunitare,  
universită i, unită i de 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
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şi sănătă ii la nivel comunitar. învă ământ 
7.2 Creşterea ponderii popula iei rome care 

are acces la servicii de sănătate de 
bază. 

DSP, ONG-uri, CJ prin 
furnizori de servicii 
comunitare 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

8 Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi 
morbiditate prevalente în rândul popula iei rome 

8.1 Reducerea inciden ei bolilor 
transmisibile şi netransmisibile în 
rândul popula iei rome. 

DSP, CNAS, CJ, APL, 
ONG-uri,  CJ prin 
furnizori de servicii 
comunitare 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

8.2 Creşterea prevalen ei utilizării 
planificării familiale, în special în 
rândul tinerelor, şi implementarea de 
interven ii adresate sănătă ii femeii şi 
copilului. 

DSP, CNAS, CJ, APL, 
ONG-uri 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

8.3 Creşterea capacită ii institu ionale a 
autorită ilor publice locale în procesul 
de identificare a nevoilor de sănătate, 
dezvoltare şi implementare a 
programelor/interven iilor de sănătate 
adresate comunită ilor de romi. 
 

DSP, ANR, CJ, APL, 
ONG,   

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

8.4 Prevenirea discriminării cetă enilor 
români apar inând minorită ii rome 
care accesează serviciile de sănătate. 
 

unită i de învă ământ, 
DSP, ANR, APL, ONG, 
CJ, Colegiul Medicilor 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

9 Asigurarea sistemului de locuire şi mică infrastructură 
9.1 Programul-pilot "Locuin e sociale 

pentru comunită ile de romi", aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.237/2008. 

APL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

9.2 Măsuri dedicate incluziunii sociale şi 
reducerii sărăciei popula iei 
defavorizate de la nivel urban. 

APL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

9.3 Prin Programul Na ional de Cadastru şi 
Carte Funciară se vor intabula gratuit 
proprietă ile, inclusiv ale romilor. 

OCPI 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

9.4 Dezvoltarea capacită ii institu ionale a 
autorită ilor administra iei publice 
locale în vederea dezvoltării planurilor 
locale de ac iune privind incluziunea 
romilor. 
 

APL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

10 Promovarea patrimoniului cultural al romilor  
10.1 Ini ierea unor proiecte culturale pentru 

păstrarea, dezvoltarea şi promovarea 
patrimoniului cultural al romilor. 

APL, ANR,  Direc ia 
Jud. pentru Cultură, 
Culte şi Patrim. Cult., 
CJ,  Muzeul Na ional al 
Unirii 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

10.2 Proiecte de promovare a ISJ, APL, ANR, 31.12.2017 Conducătorii 
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interculturalită ii şi a culturii romilor în 
spaiul public. 

Direc ia Jud. pentru 
Cultură, Culte şi Patrim. 
Cult., CJ,  Muzeul 
Na ional al Unirii 

unită ilor 
 

11 Dezvoltarea serviciilor sociale și de protecția copilului care se adresează problematicii minorității 
rome 

11.1 Promovarea valorilor familiale prin 
campanii de informare şi sensibilizare. 

CJ-DGASPC, ONG-uri 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 

11.2 Dezvoltarea serviciilor de prevenire a 
separării copilului de familie şi 
asigurarea creşterii şi educării acestuia 
în cadrul comunită ii şi instruirea 
personalului aferent. 

CJ-DGASPC, CL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

11.3 Ini ierea unor campanii de informare şi 
sensibilizare în vederea prevenirii 
abuzului şi a oricărei forme de violen ă 
asupra copilului, inclusiv prin 
încurajarea parteneriatelor între 
structurile publice locale pentru 
protec ia copilului şi ONG. 

CJ-DGASPC, CL,  
ONG-uri 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
 

12 Asigurarea respectării justi iei şi ordinii publice 
12.1 Continuarea alocării de locuri distincte 

pentru admiterea la institu iile de 
formare profesională ini ială ale MAI. 

IJP, IJJ 31.12.2017 Insp. Sef IJP, 
Insp sef.IJJ 

12.2 Organizarea de campanii de promovare 
şi respectare a drepturilor şi libertă ilor 
fundamentale ale omului. 

IJP, IJJ 31.12.2017 Insp. Sef IJP, 
Insp sef.IJJ 
 

12.3 Derularea a diferite programe de 
informare pentru identificarea şi 
solu ionarea corectă a cazurilor de 
discriminare. 

IJP, IJJ 31.12.2017 Insp. Sef IJP, 
Insp sef.IJJ 

12.4 Ini ierea şi desfăşurarea unor programe 
de educa ie juridică, civică şi de 
prevenire, în colaborare cu membrii 
minorită ii rome. 

IJP, IJJ 31.12.2017 Insp. Sef IJP, 
Insp sef.IJJ 

13 Administra ie şi dezvoltare comunitară 
13.1 Intensificarea activită ilor privind 

cunoaşterea problematicii cetă enilor 
români apar inând minorită ii rome în 
scopul înregistrării în eviden ele stării 
civile, precum şi în vederea eliberării 
certificatelor de stare civilă şi ale 
actelor de identitate. 

APL, IJP 31.12.2017 Primari 
Insp. Sef IJP 

13.2 Evaluarea activită ii Birourilor 
Jude ene pentru Romi, Birourilor 
Regionale ale ANR şi a exper ilor 
locali pentru problemele romilor care 
activează în cadrul Primăriilor cu 
accent pe implicarea acestora în 
implementarea măsurilor cuprinse în 
Strategia Guvernului. 

ANR, Institu ia 
Prefectului 

31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 
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13.3 Realizarea de campanii de informare cu 
privire la dreptul la liberă circula ie în 
cadrul Uniunii Europene. 

ANR 31.12.2017 Director 

13.4 Lansarea unui proces de dialog social şi 
interven ii specifice prin activită i 
desfăşurate de institu ii comunitare şi 
organiza iile societă ii civile în special 
în comunită i interetnice. 

ANR 31.12.2017 Director 

13.5 Organizarea de campanii de informare 
în vederea ob inerii actelor de 
proprietate/posesie, potrivit procedurii 
reglementate de Legea nr. 7/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

ANR 31.12.2017 Director 

13.6 Continuarea stimulării implicării ONG-
urilor şi partenerilor apar inând 
minorită ilor na ionale (inclusiv romă) 
în GIL. 

ANR, APL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 

13.7 Stimularea depunerii de către  
organiza iile din G.I.L. - uri a 
proiectelor  care abordează subiectul 
minorită ilor  prin LEADER. 

ANR, APL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 

13.8 Derularea procesului de animare şi 
promovare LEADER, care se va adresa 
tuturor comunită ilor locale, poten iale 
teritorii GIL (inclusiv semnificativ 
populate cu cetă eni români apar inând 
minorită ilor na ionale, dintre care şi 
minoritatea romă). 

ANR, APL 31.12.2017 Conducătorii 
unită ilor 

   
   
1155..  TTII NNEERREETT  II   SSPPOORRTT  

   
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Asigurarea  accesului tuturor tinerilor la formare şi educa ie de calitate,  atât formală cât şi 
non-formală 

1.1 Olimpiada Na ională de Limba i 
literatura română. 

Ministerul Educa iei 
Na ionale, Inspectoratul 

colar Jude ean Alba 

Aprilie 2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.2 Competi ii sportive colare la 
nivelul ciclurilor primar, gimnazial 
i liceal din cadrul Olimpiadei 

Na ionale a Sportului colar i 
Gimnaziadei, cuprinse în calendarul 
na ional al M.E.N. i organizate de 
I.S.J. Alba la: Fotbal, Handbal, 
Minihandbal, Badminton, Volei, 
Baschet, ah, Tenis de masa, S-

Ministerul Educa iei 
Na ionale, Inspectoratul 

colar Jude ean Alba, 
Consiliul Jude ean Alba 

Pe tot parcursul 
anului colar 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspector colar 
de educa ie 
fizică i sport 
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Rugby, Cros, Atletism, Tetratlon, 
Oină, Pentatlon. 

1.3 Consultări periodice, în problemele 
de interes comun, cu toate 
autorită ile administra iei publice 
locale 

Inspectoratul colar 
Jude ean  

Pe tot parcursul 
anului colar 

Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
A.P.L. 

1.4 Continuarea ac iunilor din Strategia 
jude eană de incluziune şi 
antisegregare 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba i 

unită ile de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ, 
inspector colar 
de specialitate 

1.5 Continuarea programului "Educa ie 
pentru sănătate" 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba, unită ile 
de învă ământ, Direc ia 

de Sănătate Publică 
Alba 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.6 Implementarea programelor de 
reducerea a violen ei în şcoli şi 
asigurarea climatului de siguran ă, 
conform cu Planul comun 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba, unită ile 

de 
învă ământ,Inspectoratul 

Jude ean de Poli ie, 
Inspectoratul Jude ean 

de Jandarmerie, 
Consiliile locale 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.7 Monitorizarea frecven ei elevilor, a 
comportamentului în şcoală şi în 
afara ei, organizarea de ac iuni 
educative în scopul reducerii 
fenomenului de absenteism. 

Inspectoratul colar 
Judeean Alba i 

unită ile de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.8 Realizarea transparen ei decizionale 
şi accesului neîngrădit la informa ii 
cu caracter public - furnizarea 
informa iilor de interes public în 
conformitate cu Legea nr.544/2001, 
prin actualizarea Buletinului 
informativ,  comunicate presă, 
conferin e de presă, participarea la 
emisiuni radio – tv. 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba i 

unită ile de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.9 Aplicarea strategiilor na ionale 
privind prevenirea corup iei în 
educa ie prin publicarea şi 
prelucrarea Codului de conduită şi 
prin monitorizarea respectării 
conduitei etice a elevilor şi cadrelor 
didactice implicate în examenele 
na ionale. 

Inspectoratul colar 
Jude ean Alba i 

unită ile de învă ământ 

31.12.2017 Inspectori 
colari, cadre 

didactice, 
directori unită i 
învă ământ 

1.10 Orientarea educa iei non-formale Direc ia Jude eană 31.12.2017 Director 
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către domenii care  asigură buna 
integrare socială a tinerilor şi 
manifestarea lor mai activă şi mai 
responsabilă: educa ie pentru 
cetă enie şi cunoaşterea  drepturilor 
şi obliga iilor ce le revin ca tineri şi 
ca viitori adul i, educa ie şi orientare 
antreprenorială timpurie, educa ie 
pentru muncă, educa ie pentru un 
stil de via ă sănătos. 

pentru Sport i Tineret, 
Inspectoratul colar 

Jude ean Alba, Agen ia 
Jude eană pentru 

Ocuparea For ei de 
Muncă,ONG-uri 

executiv, 
Direc ia 
Jude eană pentru 
Sport i Tineret 

2 Îmbunătă irea ofertei de educa ie non-formală si  creşterea interesului tinerilor de a participa 
la activitati  de educa ie  non-formală 

2.1 Cre terea atractivită ii ofertelor de 
educa ie non-formală şi în acelaşi 
timp, dezvoltarea activită ilor de 
voluntariat ale tinerilor i a celor 
ini iate de ONGT-uri, centre de 
tineret, etc.  

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

ONG-uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

2.2 Mobilizarea  şi orientarea 
organiza iilor guvernamentale şi 
neguvernamentale, a comunită ilor  
locale in vederea stabilirii de 
parteneriate şi a unor cooperări 
viabile pentru dezvoltarea sistemului 
furnizorilor de educa ie non-formală 
şi a serviciilor complexe/integrate 
axate pe necesită ile tinerilor. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

autorită i publice locale, 
O.N.G-uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

2.3 Promovarea în rândul tinerilor, prin 
unită ile de învă ământ i ONGT, a 
oportunită ilor de educa ie non-
formală oferite de ac iunile 
Programului european Erasmus+.  

 
Direc ia Jude eană 

pentru Sport i Tineret, 
M.T.S., I.S.J. 

31.12.2017 Director 
executiv 

3 Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură  şi crea ie culturală de calitate 
 

3.1 Stimularea interesului tinerilor 
pentru valorificarea tradi iilor 
culturale locale specifice zonei  i  a 
poten ialului  turistic (obiective 
turistice, flora, fauna, etc) din 
jude ul Alba i la nivel na ional. 
 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

O.N.G-uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.2 Sprijinirea şi stimularea creativită ii 
şi performan ei tinerilor în diverse 
domenii ale industriilor creative 
(publicitate, arte vizuale, artele 
spectacolului, cercetare-dezvoltare, 
software etc.) cre terea suportului  
acordat crea iilor culturale 
apar inând tinerilor. 
 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i 

Tineret,autorită i 
punblice locale, I.S.J. 

31.12.2017 Director 
executiv 

3.3 Promovarea, sus inerea şi Direc ia Jude eană 31.12.2017 Director 
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recompensarea performan ei 
tinerilor la olimpiadele  colare.  
 

pentru Sport i Tineret, 
M.T.S, I.S.J 

executiv 

4 Sus inerea sănătă ii şi calită ii vie ii tinerilor 
4.1 Desfăsurarea de campanii în şcoli pe 

teme privind alimenta ia sănătoasă  
prevenirea  consumului de droguri, 
prevenirea bolilor cu transmitere 
sexuală etc.Desfă urarea de ac iuni 
aliniate la Strategia Na ională 
Antidrog 2013 – 2020 pentru 
prevenirea consumului de droguri, 
alcool i tutun în rândul 
adolescen ilor i tinerilor. 

 
Direc ia Jude eană 

pentru Sport i Tineret, 
I.S.J, D.S.P., A.N.A. 

31.12.2017 Director 
executiv 

5 Îmbunătă irea oportunită ilor  de petrecere a timpului liber de către tineri, atât în modalită i 
organizate  cât şi în modalită i  informale  

5.1 Dezvoltarea ofertelor de petrecere  a 
vacantelor  şi creşterea calită ii   
re elelor de tabere si  campusuri de 
vacan ă pentru tineret.  

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.2 Implicarea ONGT şi a tinerilor în 
dezvoltarea  facilită ilor de timp 
liber şi în gestionarea lor, inclusiv 
pe bază de voluntariat. Cresterea 
numarului de  copii si  tineri  care 
petrec vacantele de vara , in mod 
organizat,  in taberele tematice si 
nationale ale MinisteruluiTineretului  
i  Sportului la nivel jude ean şi 

na ional. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

O.N.G.-uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

5.3 Îmbunătă irea ofertei  de petrecere a 
vacan elor (tabere sociale),  pentru  
copii i  tinerii institu ionaliza i,  cu  
situa ie materială precară, de 
asemenea, a  copiilor şi tinerilor cu 
dizabilită i, încadra i într-o formă de 
învă ământ. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

I.S.J., D.G.A.S.P.C 

31.12.2017 Director 
executiv 

6 Realizarea educa iei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de via ă sănătos, a 
dezvoltării ca cetă eni activi şi responsabili și încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu 
practicarea sportului şi mişcării 

6.1 Creşterea numărului practican ilor 
de sport în rândul copiilor şi 
tinerilor inclusiv prin amplificarea 
sistemului de competi ii sportive de 
masă (pentru to i); Asigurarea 
accesului elevilor şi copiilor în 
bazele sportive i acordarea de 
facilită i tinerilor în utilizarea în 
timpul liber a bazelor sportive 
existente. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 
I.S.J., APL, CLUBURI 

SPORTIVE 

31.12.2017 Director 
executiv 

7 Creşterea gradului de participare a tinerilor la via a comunită ii, sub toate aspectele ei, sociale, 
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educa ionale, culturale, economice, de sănătate. 
7.1 Sprijinirea initia ivelor tinerilor sub 

forma consiliului jude ean al 
elevilor în vederea stimulării şi 
organizarea  de ac iuni în 
parteneriat. Conştientizarea în 
randul tinerilor a necesitatii 
voluntariatului ca şi  mijloc de 
dezvoltare personală şi social. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

I.S.J., O.N.G. -uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

7.2 Organizarea unor simpozioane, 
seminarii şi evenimente similare cu 
participarea autorită ilor locale, ong-
uri în vederea dezbaterii situa iei 
reale a tinerilor  la nivelul jude ului  
Alba  respectiv, identificarea  
nevoilor tinerilor, oportunită ile şi 
perspectivele acestora. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

APL, O.N.G. 

31.12.2017 Director 
executiv 

7.3 Stimularea tinerilor voluntari, a 
grupurilor de initiativa, ong-uri ca 
modele pentru societate. 
Promovarea de modele de succes ale 
participării cu scopul încurajării 
tinerilor de a se implica în via a 
comunită ii. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

APL, ONG 

31.12.2017 Director 
executiv 

7.4 Finan area ONG-urilor în cadrul 
concursurilor locale de proiecte prin 
prezentarea a celor mai bune 
ini iative de participare şi decizie a 
tinerilor. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

8 Promovarea unor măsuri, în favoarea tinerilor, prin care sã fie asigurată tranzi ia coerentă de 
la sistemul educa ional către pia a for ei de muncã 

8.1 Asigurarea unor şanse mai bune de 
acces şi de men inere pe pia a 
muncii a tinerilor, prin însuşirea şi  
dezvoltarea abilită ilor şi 
competen elor care să le asigure 
locul de muncă. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 
A.J.O.F.M., O.N.G.-uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

8.2 Identificarea încă din şcoală şi 
încurajarea dezvoltării spiritului 
antreprenorial în rândul tinerilor. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 

O.N.G.-uri 

31.12.2017 Director 
executiv 

8.3 Ini ierea de ac iuni  de integrare, 
care să îmbunătă ească accesul pe 
pia a muncii al tinerilor dintr-o serie 
de grupuri vulnerabile social: femei, 
cetă eni români de etnie romă, tineri 
cu nevoi speciale, tineri  
institutionalizati, precum şi persoane 
cu nivel scăzut de scolarizare şi 
calificare profesională. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret, 
O.N.G.-uri D.G.A.S.P.C 

A.J.O.F.M. 

31.12.2017 Director 
executiv 

9 Sus inerea sportului de performan ă 
9.1 Desemnarea ramurilor de sport Direc ia Jude eană 31.12.2017 Director 
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prioritare în jude ul Alba. pentru Sport i Tineret executiv 
9.2 Desemnarea ramurilor de sport de 

perspectivă din jude ul Alba. 
Direc ia Jude eană 

pentru Sport i Tineret 
31.12.2017 Director 

executiv 
9.3 Întocmirea calendarului 

competi ional jude ean. 
Direc ia Jude eană 

pentru Sport i Tineret 
31.12.2017 Director 

executiv 
9.4 Organizarea etapelor   jude ene ale 

campionatelor na ionale la ramurile 
de sport care se practică în jude . 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

9.5 Organizarea de competi ii sportive 
proprii  D.J.S.T. Alba sau în 
colaborare cu structuri sportive din 
jude  pentru  sus inerea activită ii de 
performan ă la nivelul copiilor şi 
juniorilor. 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

9.6 Organizarea de competi ii sportive 
cu caracter de selec ie 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10 Încurajarea sportului de masă 
10.1 Întocmirea calendarului ac iunilor şi 

activită ilor sportiv- recreative 
Direc ia Jude eană 

pentru Sport i Tineret 
31.12.2017 Director 

executiv 
10.2 Creşterea gradului de participare a 

popula iei de toate categoriile în 
activită ile de practicare a 
exerci iilor fizice şi sportului 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.3 Sprijinirea activită ii Asocia iei 
jude ene Sportul pentru toţi Alba 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.4 Sprijinirea activită ii A.O.R. filiala 
Alba 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.5 Sprijinirea administra iei publice 
locale şi jude ene în vederea 
organizării de ac iuni sportive de 
masă 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.6 Organizarea de ac iuni sportive 
pentru persoanele cu handicap 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.7 Organizarea evenimentului sportiv 
„România în mişcare” 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

10.8 Dezvoltarea colaborării cu mass-
media privind promovarea sportului 
ca mod sănătos de via ă 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

11 Creşterea numărului de asocia ii sportive şcolare 
11.1 Sus inerea înfiin ării asocia iilor 

sportive şcolare la nivelul 
institu iilor de învă ământ din jude  

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

12 Sus inerea organizării şi desfăşurării competi iilor sportive şcolare şi universitare 
12.1 Implicarea D.J.S.T în organizarea 

competi iilor sportive din cadrul 
Olimpiadei Na ionale a Sportului 
Şcolar şi Olimpiadei Gimnaziilor . 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

12.2 Implicarea D.J.S.T în organizarea 
competi iilor sportive universitare 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

13 Formarea şi perfec ionarea specialiştilor din domeniul sportului 
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13.1 Asigurarea func ionalită ii punctului 
de informare-documentare din 
cadrul D.J.S.T Alba 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

13.2 Sprijinirea persoanelor care doresc 
să urmeze cursurile de formare şi 
perfec ionare organizate de 
C.N.F.P.A. Bucureşti 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

13.3 Perfec ionarea pregătirii voluntarilor 
în sport şi implicarea activă a 
acestora în organizarea şi 
desfăşurarea competi iilor şi 
activită ilor sportive cuprinse în 
calendarul propriu al D.J.S.T Alba 

Direc ia Jude eană 
pentru Sport i Tineret 

31.12.2017 Director 
executiv 

 
 
 
1166..  EENNEERRGGII EE  

   
Nr.crt. Obiectivul/Ac iuni Entitatea implicată în 

realizare 
Termen de 
finalizare 

Persoana 
responsabilă 

1 Creșterea securității energetice a județului Alba  
1.1 Reabilitare clădire sediu SDEE Alba 

Iulia. 
SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.2 Modernizare LEA 0,4 kV Brăde ti, 
comuna Râme . 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.3 SAD PA-PT etapa 3. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.4 Modernizare LEA 20 kV  
Câmpeni-Băi a 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.5 Modernizare clădire Câmpeni. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.6 Mărire grad de siguran ă în 
alimentare cu energie electrică a 
consumatorilor din LEA 20 kV 
Jidvei i LEA 20kV Cop a Mică. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.7 INT i Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente Valea Bistrii. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.8 INT i Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente Bote ti. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.9 Modernizare LEA 20 kV  
Brădet-Lazuri 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.10 INT i Modernizare LEA 0,4 kV 
Galda de Jos. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.11 Modernizare LEA 0,4 kV  Dealul 
Cap ei, Câmpeni. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.12 MGS LEA 20 kV Avram Iancu –
LEA 20 kV Băi a din sta ia 
Câmpeni. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.13 Modernizare LEA 0,4 kV, Unirea 2. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 
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1.14 Modernizare LEA 0,4 kV,Băcăin i. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.15 Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente Pele . 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.16 Modernizare clădire Aiud. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.17 Modernizare PTZ 1 Sebe . SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.18 Montare PT în anvelopă pentru INT 
zona spital Ocna Mure . 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.19 Modernizare LEA 0,4 kV Bălcaciu. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.20 Modernizare LEA 0,4 kV Pănade. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.21 Modernizare LEA 0,4 kV Ocoli . SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.22 Modernizare LEA 0,4 kV Bucium 
Sat. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.23 Modernizare LEA 0,4 kV Plai. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.24 Modernizare LEA 0,4 kV i INT 
Presaca Ampoiului. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.25 MGS LEA 20 kVTârnăveni cu LEA 
20kV Ludu  din Sta ia Târnăveni. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.26 Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente  Horea, comuna Horea. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.27 Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente  Gârda Seacă i 
Ocoale. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.28 Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente  Certege, Câmpeni. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.29 Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente  Sturu, com.Arie eni. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.30 INT i Modernizarea LEA 0,4 kV 
Căpâlna de Jos. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.31 INT LEA 0,4 kV Lopadea Nouă. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.32 Relocare  PT str. Livezii Alba Iulia. SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

1.33 Modernizare LEA 0,4 kV i 
bran amente  Valea Caselor, 
Câmpeni. 

SDEE Transilvania Sud 
S.A. S.D.E.E. ALBA 

31.12.2017 Director 
S.A. S.D.E.E. 

 
 
 

P R E F E C T, 
Dănuț-Emil Hălălai 


