I. CONSIDERA II GENERALE

Institu ia Prefectului Jude ul Alba a elaborat Planul de acţiuni pe anul 2016 pe baza obiectivelor şi
direc iilor stabilite în Programul de guvernare 2016 şi are în vedere priorit ile de dezvoltare a jude ului
cuprinse în Strategia de dezvoltare socio-economic a jude ului Alba 2014-2020, în concordan cu prevederile
Planului de dezvoltare Regional 2014-2020 al Regiunii Centru.
În cadrul acestui document de planificare sunt stabilite ac iuni şi m suri cu termene şi responsabilit i
precise, care s conduc la realizarea obiectivelor de guvernare şi implicit a obiectivelor specifice derivate ale
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorit i ale administra iei publice centrale,
ale administra iei publice locale şi ale altor institu ii publice din jude ul Alba.

1. AGRICULTURA
Obiective de guvernare
 Implementarea eficient a Politicii Agricole Comune şi a Politicii Comune de Pescuit;
 Dezvoltarea comunit ilor din mediul rural prin creşterea rolului grupurilor de ac iune local . Sprijin în
organizarea produc torilor agricoli, inclusiv prin înt rirea serviciilor de consultan şi consiliere;
 Creşterea performan ei şi eficien ei sectorului agroalimentar, cu accent pe calitatea şi diferen ierea
produselor;
 Restructurarea şi creşterea performan ei în sectorul pomicol.
Direc ii de ac iune
 Respectarea normelor legale în vigoare (comunitare şi na ionale) privind producerea, prelucrarea şi
comercializarea semin elor şi materialului s ditor;
 Înt rirea capacit ii administrative şi reforma institu ional a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea
Semin elor şi Materialului S ditor Alba;
 Sus inerea produsele ecologice şi tradi ionale româneşti, asigurarea securit ii alimentare a jude ului
Alba;
 Implementarea politicilor Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale în sectoarele vegetal, zootehnic,
îmbun t iri funciare, industria alimentara, promovarea şi prelucrarea produselor agricole;
 Acordarea de autoriza ii, decizii şi alte acte de c tre Direc ia pentru Agricultur Jude ean Alba.

2. APE ŞI P DURI
Obiective de guvernare
 Gestionarea durabil şi eficient a resurselor naturale în scopul creşterii beneficiilor economice ale
popula iei, f r periclitarea dreptului constitu ional la un mediu s n tos, asigurarea unui management
durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamit ilor naturale pentru
creşterea gradului de siguran a cet enilor şi asigurarea unui management durabil al p durilor şi al
faunei cinegetice;
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Direc







ii de ac iune
Administrarea eficient a resurselor de ap ;
Administrarea lucr rilor hidrotehnice;
Asigurarea fluxului informa ional şi a sistemului de ap rare împotriva inunda iilor;
Conservarea şi dezvoltarea capitalului din domeniul mediului;
Gospod rirea calitativ şi cantitativ a apelor de suprafa şi subterane;
Gestionarea eficient şi durabil a fondului forestier din jude ul Alba.

3. COMUNICA II
Obiective de guvernare
 Introducerea sistemelor de guvernare electronic şi a ghişeului unic;
 Implementarea prevederilor europene cu privire la Agenda Digitala, alinierea la cadrul legislativ cu
privire la comunicații în band larg , accesul la informa ii publice, identitate electronic , protec ia
datelor cu caracter personal, precum şi implementarea solu iilor de interoperabilitate în conformitate cu
cadrul european;
 Adoptarea şi implementarea Strategiei Na ionale privind Agenda Digital pentru România 2014-2020.
Direc




ii de ac iune
Eficientizarea activitatilor publice în sensul orientarii pe servicii electronice;
Punerea la dispozitia publicului de date accesibile, reutilizabile şi redistribuibile în mod liber;
Simplificarea procedurilor administrative prin promovarea de platforme electronice pentru facilitarea
schimburilor de documente la nivelul administra iei publice centrale, regionale şi locale;
 Publicarea şi diseminarea informa iilor publice;
 Sus inerea informatiz rii complete a unit ilor educa ionale i serviciilor administrative din înv mânt
la toate nivelurile;
 Asigurarea condi iilor de mobilitate a informa iei medicale în format electronic în cadrul organiza iilor
din sistemul de ocrotire a s n t ii.

4. CULTURA
Obiective de guvernare
 Înt rirea capacit ii institu ionale în elaborarea politicilor publice în domeniul culturii şi de
management al programelor în domeniul cultural, a stimul rii industriilor creative, armoniz rii
legisla iei în domeniul cultural cu legisla ia UE;
 Promovarea crea iei contemporane şi a diversit ii culturale româneşti;
 Elaborarea unui cod al patrimoniului na ional, care s asigure cadrul legal şi institu ional pentru
evaluarea, protejarea, şi p strarea patrimoniului cultural na ional;
 Sprijinirea cultelor religioase în scopul liberei exprim ri a credin e şi asigurarea unei finan ri
transparente şi echitabile;
 Dezvoltarea de politici care s permit afirmarea şi p strarea identit ii etnice, culturale, lingvistice şi
religioase prin politici afirmative,promovarea toleran ei, încurajarea dialogului interetnic şi combaterea
fenomenelor de extremism;
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 Promovarea valorilor ce deriv din diversitatea cultural şi etnic , prin finan area unor activit i pe
baz de proiecte.
Direc




ii de ac iune
Protejarea patrimoniului cultural na ional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice;
Coordonarea activit ii cultural-artistice din jude ul Alba;
Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protej rii şi promov rii patrimoniului
cultural-na ional mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase de patrimoniu).
5. DEZVOLTARE ŞI ADMINISTRA IE

Obiective de guvernare
 Accelerarea proceselor de reformare a statului, creşterea performan ei administra iei publice;
 Administra ia în slujba cet enilor, standarde de calitate şi standarde de cost în serviciile furnizate de
stat cet enilor, cultivarea încrederii popula iei şi a mediului de afaceri în administra ia public ;
 Simplificarea i armonizarea legislației administrației publice. Transparentizarea activit ții acesteia
prin îmbun t țirea accesului la informațiile de interes public i transparenț decizional . Instituirea
practicii consult rii prealabile a cet țenilor în luarea deciziilor administrative;
 Profesionalizarea administrației publice prin recrutare i evaluare pe baz de competențe i
performanț . Stabilirea unor trasee profesionale clare, care s confere predictibilitate i motivație
pentru evoluția în carier . Crearea unei coli superioare de administrație public i susținerea evoluției
în cariera public pe baza de programe de dezvoltare profesional ;
 Dezvoltarea i implementarea unui sistem de management al performanței personalului angajat în
cadrul administrației publice. Sistem diferențiat de remunerare, în funcție de performanț ;
 Prioritizarea investi iilor pe baza unor indicatori obiectivi, corelarea investi iilor finan ate din fonduri
na ionale şi a celor din fonduri europene pe baza priorit ilor de dezvoltare;
 Realizarea unui plan de investiții pentru urm torii 10 ani, având consensul întregii clase politice, a unei
strategii naționale de dezvoltare care s cuprind obiective finanțate atât din fonduri europene (AP), cât
i din bugetul de stat, întocmit cu consultarea mediului privat, societ ții civile, ministerelor de resort,
speciali tilor recunoscuți la nivel național i internațional;
 Deblocarea i finanțarea prin fonduri structurale a marilor proiecte de infrastructur de transport (rutier,
feroviar, naval, aerian), reabilitarea i dezvoltarea sistemelor de irigații, a infrastructurii de transport
gaze, electricitate i realizarea interconect rii cu rețelele europene;
 Crearea premiselor instituționale pentru atingerea unor ținte superioare de absorbție a fondurilor
europene pentru exercițiul financiar 2014—2020;
 Continuarea procesului de restructurare i eficientizare a activit ții companiilor în care statul deține
controlul i implementarea principiilor de guvernanț corporativ ;
 Instituirea unui mecanism structurat de consultare regulat cu mediul de afaceri ca element-cheie în
elaborarea unor politici de dezvoltare durabil .
Direc ii de ac iune
 Monitorizarea proiectelor din fonduri europene derulate de administra ia public local şi de alte
institu ii publice jude ene;
 Alimentarea cu ap a localit ilor din jude ul Alba;
 Canalizarea şi epurarea apelor uzate;
 Diseminarea informa iei publice, utilizarea şi implementarea unor sisteme pentru îmbun t irea
activit ii administra iei publice, stimularea performan ei profesionale a personalului din administra ia
public ;
 Accelerarea reformei funciare;
 Introducerea cadastrului general;
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 Constituirea, între inerea şi actualizarea bazei de date a cadastrului general;
 Înregistrarea propriet ilor;
 Recep ia lucr rilor de m sur tori terestre
6. EDUCA IE
Obiective de guvernare
 Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe
pentru viaț pe baza nevoilor de dezvoltare personal i uman ;
 Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscrimin rii i accept rii diferenței în coli
i în societate;
 Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional s
corespund cu cerințele de pe piața muncii i ale societ ții digitale;
 Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carier , criterii de evaluare a
performanței, autonomie educațional i integritate;
 Reducerea birocrației i eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în
domeniul educațional.
Direc ii de ac iune
 Creşterea performan ei sistemului românesc de înv mânt, prin crearea de competen e pentru via pe
baza nevoilor de dezvoltare personal şi uman ;
 Asigurarea politicilor de echitate social ;
 Asigurarea deprinderilor şi competen elor care s permit dezvoltarea personal , intelectual şi
profesional din perspectiva înv rii pe tot parcursul vie ii;
 Deschiderea sistemului de educa ie, formare profesional şi cercetare c tre societate, c tre mediul
social, economic şi cultural;
 Înt rirea gradului de coeziune social şi creşterea particip rii cet enilor la programele de dezvoltare
economic şi social prin promovarea cet eniei active;
 Stimularea inov rii şi creativit ii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educa ie şi
de formare profesional ;
 Construirea societ ii cunoaşterii prin transformarea educa iei în vector de dezvoltare socio-economic ;
 Asigurarea competitivit ii la nivel european şi interna ional;
 Permanentizarea colabor rii cu diaspora ştiin ific româneasc ;
 Stimularea creativit ii, inov rii şi transferului tehnologic;
 Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educa ional;
 Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii şi analize;
 Respectarea principiului autonomiei în educa ie şi a principiului responsabilit ii publice şi înt rirea
mecanismelor legale de func ionare a acestor principii;
 Integrarea tinerilor pe pia a muncii prin dezvoltarea de politici care s asigure un nivel ridicat de
creştere şi de ocupare durabil a for ei de munc , bazate pe cunoaştere;
 Creşterea vizibilit ii interna ionale a României prin rezultatele ob inute în educa ie;
 Coordonarea politicilor din sectorul educa iei cu politicile şi ini iativele altor sectoare, în vederea
atingerii obiectivelor mai sus men ionate;
 Creşterea resurselor financiare alocate educa iei, inclusiv prin atragerea unor surse de finan are private;
 Respectarea principiului dialogului social;
 Dezvoltarea managementului institu ional.

4

7. CERCETARE
Obiective de guvernare
 Cre terea performanței programelor de formare, cercetare i inovare universitar în clustere integrate
(înv ț mânt cercetare-producție).
Direc ii de ac iune
 Organizarea unor manifest ri ştiin ifice cu scopul dezvolt rii schimbului de informa ii în domeniul
cercet rii;
 Dezvoltarea proiectelor de cercetare ştiin ific ;
 Asigurarea continuit ii seriilor de date - continuarea procesului de colectare, prelucrare şi monitorizare
a cercet rilor statistice de referin ale Statisticii Oficiale, în conformitate cu Regulamentele europene
din domeniul statistic;
 Continuarea procesului de extindere a indicatorilor statistici, în conformitate cu noile Regulamente
europene din domeniul statistic;
 Intensificarea procesului de armonizare cu standardele şi Regulamentele europene - participarea la
proiectele cu finan are extern ce privesc armonizarea Sistemului Statistic Na ional cu Sistemul
Statistic European.

8. ENERGIE
Obiective de guvernare
 Încurajarea programelor de eficienț energetic , cu prec dere în sectorul rezidențial care are un
potențial semnificativ de economisire a energiei;
 Încurajarea producției de resurse energetice primare din surse indigene atât convenționale (c rbune,
țiței, gaz natural, uraniu), cât i regenerabile;
 Stimularea tranzacțiilor cu gaz natural de o manier centralizat i transparent , ca modalitate de a
ajuta la dezvoltarea unei piețe funcționale de profil;
 Monitorizarea îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE în domeniul reducerii
emisiilor de gaze ce produc efect de ser . De asemenea, se va urm ri promovarea energiilor
regenerabile astfel încât acestea s ating o pondere de 24% din consumul aferent anului 2020.
Direc ii de ac iune
 Creşterea securit ii energetice a jude ului Alba.

9. FINAN E
Obiective de guvernare
 Asigurarea unui cadru fiscal i de reglementare care s fie stabil, predictibil, transparent;
Debirocratizare, simplificare i armonizare a reglement rilor. Elaborarea de m suri care s asigure un
raport corect între stat i contribuabil;
 Îmbun t țirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin încurajarea conform rii
voluntare, modernizarea, profesionalizarea i descentralizarea administrațiilor fiscale;
 Îmbun t țirea activit ții Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal în vederea continu rii cre terii
veniturilor la buget prin ameliorarea colect rii taxelor i impozitelor. Finalizarea implement rii
proiectului B ncii Mondiale de restructurare i reformare a activit ții administrației fiscale.
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Direc ii de ac iune
 Combaterea criminalit ii economico-sociale;
 Creşterea capacit ii de administrare fiscal - asigurarea colect rii eficiente a veniturilor statului şi
acordarea unei aten ii deosebite dezvolt rii unei rela ii de parteneriat cu comunitatea oamenilor de
afaceri;
 Dezvoltarea unei preocup ri permanente pentru îmbun t irea activit ii, în special în ceea ce priveşte
oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corect asupra respect rii
legisla iei fiscale - la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Alba;
 Îndrumarea şi sprijinirea unit ilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execu ia
acestora;
 În sprirea gradului de sanc ionare pentru evaziune fiscal , concomitent cu creşterea gradual a func iei
preventive a controlului fiscal, având ca scop reducerea fraudei în domeniul produselor accizabile;
 Prevenirea, descoperirea şi combaterea oric ror acte şi fapte din domeniul vamal care au ca efect
evaziunea şi frauda vamal ;
 Creşterea eficacit ii administra iei vamale prin creşterea gradului de colectare.

10. FONDURI EUROPENE
Obiective de guvernare
 Finalizarea implement rii programelor pentru perioada 2007—2013 i lansarea de urgenț a tuturor
programelor pentru perioada 2014—2020;
 Identificarea i eliminarea lacunelor i blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor europene,
cu accent pe cre terea gradului de utilizare i a calit ții proiectelor finanțate.
Direc
















ii de ac iune
Diseminarea informa iilor legate de modalitatea şi oportunitatea de accesare a fondurilor europene;
Implementarea eficient a Politicii Agricole Comune;
Dezvoltarea comunit ilor din mediul rural prin creşterea rolului Grupurilor de ac iune Local . Sprijin
în organizarea produc torilor agricoli, inclusiv prin înt rirea serviciilor de consultan şi consiliere;
Accelerarea procesului de dezvoltare rural , inclusiv a serviciilor în spa iul rural;
Creşterea performan ei şi eficien ei sectorului agroalimentar, cu accente pe calitatea şi diferen ierea
produselor;
Restructurarea şi creşterea performan ei în sectorul pomicol;
Derularea campaniei de primire a cererilor unice 2016 si autorizarea la plata a cererilor din campania
2015;
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 plantatiilor viticole cu soiuri pentru struguri
de vin;
M sura de investi ii în sectorul vinicol;
Acordarea ajutorului financiar comunitar şi na ional acordatîn sectorul apicol;
M sura 215-pachetul A - pl i privind bun starea animalelor porcine, pachetul B - pl i privind
bun starea animalelor p s ri;
Renta viager ;
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Acordarea accizei reduse pentru motorin , conform HG 1174/2014;
Efectuarea pl ilor pentru beneficiarii autoriza i pentru toate schemele de plat din bugetul na ional;
Gestionarea eficient a resurselor umane şi materiale;
Asigurarea legalit ii şi ap rarea drepturilor şi intereselor legitime ale APIA în fa a instan elor
judec toreşti de toate gradele, a organelor de urm rire penal , precum şi a tuturor autorit ilor şi
organelor administrative cu atribu ii jurisdic ionale;
 Promovarea imaginii APIA CJ ALBA, rela ii cu publicul.






11. INDUSTRIE, COMER ŞI COMPETITIVITATE
Obiective de guvernare
 Stabilizarea mediului economic şi creşterea gradului de încredere a agen ilor economici şi a capitalului
în perspectiva dezvolt rii economice.
Direc








ii de ac iune
Îmbun t irea activit ii de metrologie;
Modernizarea laboratorului de verific ri metrologice;
Ridicarea calit ii vie ii, prin m suri de protejare a consumatorilor împotriva riscului de a achizi iona
produse sau de a li se presta servicii care ar putea s le afecteze via a, s n tatea, securitatea sau
interesele economice;
Înt rirea 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 desp gubi i pentru
prejudiciile generate de calitatea necorespunz toare a produselor şi serviciilor;
Extinderea cooper rii şi dialogului cu societatea civil şi cu celelalte institu ii ale statului care au
atribu ii în domeniul protej rii vie ii, s n t ii, securit ii sau intereselor economice ale consumatorilor;
Satisfacerea necesarului de produse miniere la pre uri competitive, în condi ii de siguran şi cu
respectarea principiilor de dezvoltare durabil .

12. INTERNE
Obiective de guvernare
 Cre terea gradului de siguranț i protecție a cet țeanului;
 Redefinirea rolului şi statutului poli istului în societate prin transferul de carier predictibil, bazat pe
competen ;
 Eficientizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
 Dezvoltarea serviciilor publice comunitare în slujba cet eanului (eliberarea documentelor de
identitate, permise, paşapoarte, înmatricul ri);
 Eficientizarea managementului sistemului de urgenț i protecția infrastructurii critice;
Direc




ii de ac iune
Prevenirea criminalit ii şi cooperare interinstitu ional ;
Creşterea gradului de siguran şi protec ia cet eanului, combaterea infrac ionalit ii;
Creşterea capacit ii institu ionale şi operative pentru aplicarea legisla iei în domeniul armelor,
explozibililor şi substan elor periculoase;
 Creşterea capacit ii institu ionale şi func ionale în domeniul investig rii fraudelor şi corup iei;
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 Combaterea criminalit ii economico-financiare;
 Asigurarea ordinii publice şi a siguran ei cet eanului;
 Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc şi creşterii nivelului
de securitate a cet enilor şi de responsabilizare a comunit ilor;
 Creşterea fluen ei circula iei şi a siguran ei rutiere;
 Intensificarea cooper rii şi schimbului de date şi informa ii cu toate institu iile de aplicare a legii;
 Dialogul cu minorit ile na ionale, egalitate de şanse şi anti-discriminare;
 Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de preg tire şi
perfec ionare;
 Creşterea eficien ei activit ilor de prevenire şi combatere a corup iei interne;
 Creşterea gradului de siguran şi protec ie pentru cet eni, combaterea infrac ionalit ii, combaterea
traficului şi consumului de droguri;
 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 evit rii
transform rii consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare,
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;
 Dezvoltarea rolului pro-activ al familiilor în via a copiilor în vederea form rii sau înt ririi abilit 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;
 Îmbun t țirea mecanismelor privind managementul integrat al interven iei, schimbul de informa ii,
preg tirea, r spunsul şi gestionarea situațiilor de urgenț ;
 Asigurarea suportului necesar pentru func ionarea eficient a inspectoratului pentru situații de urgenț .

13. MEDIU
Obiective de guvernare
 Adoptarea unui cod privind mediul înconjur tor, care s reuneasc i s simplifice legislația privind
protecția mediului;
 Conservarea biodiversit ții i a patrimoniului natural al României prin utilizarea rațional a resurselor
naturale, consultarea cu societatea civil i dezvoltarea de parteneriate sustenabile privind protecția
mediului.
Direc ii de ac iune
Controlul polu rii industriale şi combaterea schimb rilor climatice;
Evaluarea şi îmbun t irea calit ii factorilor de mediu;
Managementul deşeurilor şi substan elor periculoase;
Conservarea biodiversit ii prin utilizarea ra ional a resurselor naturale, consultarea cu societatea
civil şi dezvoltarea de parteneriate privind protec ia mediului;
 Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvolt rii
durabile.






8

14. MUNCA ŞI DIALOG SOCIAL
Obiective de guvernare
 Finalizarea listelor de proiecte na ionale de dezvoltare şi investi ii în scopul cre rii de locuri de munc
şi a creşterii economice
 Lansarea unei dezbateri publice în vederea formul rii unui pachet de politici pentru cre terea gradului
de ocupare prin crearea de locuri de munc corelat cu dezvoltarea unor politici de urbanizare i
stimulare a atragerii i reintegr rii românilor din diaspora.
Direc ii de ac iune
Ocuparea for ei de munc
 Asigurarea unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a for ei de munc ,
promovarea principiului flexicurit ii, dar şi creşterea calific rii şi prin aceasta, a productivit ii
muncii, în paralel cu degajarea presiunii asupra angajatorului prin reducerea barierelor administrative şi
diminuarea contribu iilor sociale;
 Introducerea cazierului social în raport cu accesul la achizi iile/ contractele publice prin interdic ia de a
participa la orice form de atribuire de contracte de achizi ii sau lucr ri publice a acelor agen i
economici care au utilizat forme de munc la negru, exploatare în munc sau au utilizat minori pentru
munca de noapte, la în l ime sau în condi ii meteorologice adverse, în ultimii 2 ani;
 Reducerea fenomenului muncii la negru şi înt rirea disciplinei fiscale concomitent cu reducerea
barierelor şi costurilor administrative pentru angajator, cu pân la 18%, prin crearea cardului de
asigurat în sistemul asigur rilor sociale - elementul de baz al sistemului integrat unic de asigur ri
sociale (ghişeu unic electronic), care va creşte transparen a informa iilor personale prin posibilitatea
beneficiarului de a accesa informa iile privind asigur rile sociale proprii dar şi a controlului din birou;
 Îmbun t irea accesului pe pia a muncii a grupurilor defavorizate, dezvoltarea pie ei muncii incluzive
şi îmb trânirea activ ;
 Realizarea Programului de Ocupare a For ei de Munc ;
 Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolven ii de înv mânt superior, în baza
Legii nr. 335/2013;
 Realizarea Programului privind incadrarea elevilor si studentilor in baza Legii nr.72-2007.
Pensii
 Definitivarea sistemului ghiseului unic pentru angajatori.
 Crearea unui sistem de servicii on-line destinate cetatenilor
 Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat
Asisten social
 Combaterea s r ciei şi promovarea incluziunii şi protec iei sociale prin asigurarea unui sistem de
asisten social 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 înc lzirea locuin ei;
 Înt rirea capacit ii institu ionale în scopul creşterii calit ii serviciilor si al nivelului de preg tire al
personalului;
 Creşterea calific rii şi implicit, a productivit ii muncii prin promovarea programelor de formare
profesional a salaria ilor, adaptate la oportunit ile de dezvoltare economic ;
 Dezvoltarea serviciilor sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie şi
sprijinirea recunoaşterii muncii la domiciliu a îngrijitorilor;
 Creşterea capacit ii de detectare a riscurilor de eroare, fraud , corup ie asupra bugetului alocat
presta iilor sociale prin m rirea sanc iunilor, înt rirea cadrului legal al inspectorului social, creşterea
inter-operativit ii pentru controlul încrucişat din birou, având costuri administrative reduse.
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Protec ia familiei şi copilului
 Asigurarea accesului la o bun îngrijire şi educa ie prin consolidarea activit ilor de prevenire a
abandonului şcolar şi a institu ionaliz rii copiilor;
 Creşterea gradului de securitate social 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 special proprii: servicii de zi,
servicii de tip reziden ial, servicii de tip familial;
 Îmbun t irea calit ii vie ii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii: centru de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatric , centre de îngrijire şi asisten , locuin e protejate pentru
persoane cu handicap;
 Promovarea unor mecanisme de sprijin privind accesul copiilor, tinerilor şi a persoanelor adulte din
sistemul de protec ie, la activit i recreative şi de socializare;
 Dezvoltarea unor mecanisme de implicare a copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte din sistemul de
protec ie special în activit i cu caracter instructiv-educativ, recreativ şi de socializare;
 Creşterea calit ii serviciilor de protec ie de tip familial şi reziden ial;
 Stimularea investi iilor publice şi private într-un sistem integrat de asisten social pentru protec ia
categoriilor defavorizate;
 Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la problematica persoanelor cu dizabilit i în
scopul respect rii principiului coeziunii sociale şi al egalit ii de şanse.
Dialogul social
 Dezvoltarea dialogului social prin implicarea partenerilor sociali în actul decizional;
 Înt rirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea
economic şi social a jude ului Alba;
 Actualizarea strategiei pentru persoanele vârstnice pornind de la nevoile multiple ale acestora.
15. S N TATE
Obiective de guvernare
 Elaborarea, dezbaterea public i adoptarea unei noi legi a s n t ții;
 Redefinirea statutului personalului medical în societate prin salarizare, traseu de carier , criterii de
evaluare a performanței i integritate, având ca finalitate cre terea calit ții actului medical, dar i
reducerea migrației în str in tate i acoperirea deficitului de personal din unit țile sanitare, în special
din mediul rural prin acordarea de stimulente;
 Dezvoltarea de programe naționale de prevenție i educație pentru s n tate, care s îmbun t țeasc
semnificativ starea de s n tate a populației, în special în rândul comunit ților defavorizate;
 Elaborarea unui program multianual de investiții în s n tate, în vederea asigur rii actului medical la
standarde care sa convearg cu cele din UE;
 Introducerea de standarde obligatorii de calitate pentru toate nivelurile sistemului sanitar românesc i a
unui sistem de control al calit ții i asigurare a calit ții serviciilor medicale; Evaluarea sistemului de
urgenț la nivel național i realizarea unui necesar de investiții în vederea asigur rii operativit ții
echipajelor de intervenție în special în mediul rural i în situații critice sau dezastre;
 Încurajarea dezvolt rii asigur rilor private de s n tate, cu posibilitatea opțiunii asiguratului pentru
redistribuirea unei p rți din contribuțiile de s n tate pentru asigur rile private.
Direc ii de ac iune
 Implementarea Strategiei Na ionale de S n tate în domeniul ―S N TATE PUBLIC ‖;
 Implementarea politicilor de s n tate public în domeniul ―SERVICII DE S N TATE ‖;
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 Un sistem de s n tate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementarea de politici şi programe
transversale prioritare;
 Dezvoltarea infrastructurii de s n tate la nivel local, în vederea reducerii inechit ii accesului la
serviciile de s n tate.

16. TINERET ŞI SPORT
Obiective de guvernare
 Elaborarea unei strategii naționale în domeniul educației fizice i sportului pe termen mediu i lung, în
cooperare cu federațiile sportive i Comitetul Olimpic i Sportiv Român.
 Elaborarea unor politici guvernamentale care vor încuraja dezvoltarea sportului de înalt performanț i
respectarea efectu rii orelor de educație fizic în coli, conform programei
Direc













ii de ac iune
Dezvoltarea activit ii de selec ie, preg tire şi organizare de competi ii sportive de performan ;
Promovarea sportului de mas ;
Implicarea jude ului Alba în organizarea unor competi ii na ionale şi interna ionale de anvergur ;
Sprijinirea Inspectoratului Şcolar Jude ean Alba în organizarea şi desf şurarea competi iilor sportive;
Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare şi educa ie de calitate, atât formal cât şi nonformal ;
Îmbun t irea ofertei de educa ie non-formal cu creşterea interesului tinerilor de a participa la
activit i de educa ie non-formal
Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultur şi crea ie cultural de calitate
Sus inerea s n t ii şi calit ii vie ii tinerilor
Îmbun t irea oportunit ilor de petrecere a timpului liber de c tre tineri, atât în modalit i organizate
cât şi în modalit i informale
Realizarea educa iei prin sport şi activitate fizic pentru formarea unui stil de via s n tos, a
dezvolt rii ca cet eni activi şi responsabili i încurajarea asocierii de c tre tineri a recreerii cu
practicarea sportului şi mişc rii
Creşterea gradului de participare a tinerilor la via a comunit ii, sub toate aspectele ei, sociale,
educa ionale, culturale, economice, de s n tate.
Promovarea unor m suri, în favoarea tinerilor, prin care s fie asigurat tranzi ia coerent de la
sistemul educa ional c tre pia a for ei de munc

17. TRANSPORTURI
Obiective de guvernare
 Valorificarea poziției geografice a României i transformarea ț rii într-un nod logistic regional.
Direc ii de ac iune
 Reabilitarea sistemului rutier de drumuri jude ene, continuarea lucr rilor de drumuri şi poduri
propuse pentru anul 2016;
 Reabilitarea sistemului rutier de drumuri jude ene, prin demararea unor lucr ri noi;
 Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documenta iei de avizare a lucr rilor de investi ii, studii de
fezabilitate, aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier jude ean;
 Reabilitarea sistemului rutier de drumuri comunale.
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18. TURISM, IMM-URI ŞI MEDIUL DE AFACERI
Obiective de guvernare
 Crearea resurselor de dezvoltare prin: stimularea investițiilor str ine în domenii de vârf, crearea unui
fond național de investiții, a unei b nci naționale de dezvoltare, atragerea de fonduri europene i prin
dezvoltarea pieței de capital;
Direc ii de ac iune
 Creşterea popularit ii unor locuri mai pu in cunoscute din jude ul Alba;
 Promovarea Centenarului Unirii (1918-2018). Transformarea municipiului Alba Iulia ca pol al unit ii
şi identit ii na ionale a românilor;
 Promovarea destina iilor turistice, a serviciilor şi produselor turistice din jude ul Alba;
 Promovarea obiectivelor turistice naturale şi antropice, a evenimentelor culturale şi turistice din jude ul
Alba în mediul online;
 Promovarea turistic on-line şi off line a jude ului Alba în rândul turiştilor şi Agen iilor de turism tour
operatoare şi detailiste din România;
 Promovarea turistic a jude ului Alba prin materiale informative şi de promovare;
 Promovarea jude ului Alba prin elaborarea unui ghid turistic;
 Informarea turiştilor din municipiul Alba Iulia cu privire la obiectivele turistice naturale şi antropice şi
serviciile turistice din jude ul Alba;
 Informarea şi educarea membrilor cercurilor şcolare de turism în ceea ce priveşte comportamentul la
munte, informarea cu privire la cultura, tradi iile şi obiceiurile din jude ul Alba;
 Promovarea traseelor turistice montane din jude ul Alba;
 Evaluarea pie ei turistice a Jude ului Alba, desprinderea şi ilustrarea tendin elor actuale în activitatea
turistic a jude ului;
 Valorificarea patrimoniului cultural-istoric ca factor de dezvoltare educa ional, cultural, social şi
economic în folosul comunit ii.
19. MINORIT

I

Obiective de guvernare
 Dezvoltarea de politici care s permit afirmarea i p strarea identit ții etnice, culturale, lingvistice i
religioase prin politici afirmative, promovarea toleranței, încurajarea dialogului interetnic i
combaterea formelor de extremism;
 Promovarea valorilor ce deriv din diversitatea cultural i etnic prin finanțarea unor activit ți pe baz
de proiecte.
Direc










ii de ac iune
Educație;
Ocuparea forței de munc ;
Îmbun t irea accesului cet enilor apar inând minorit ii rome la servicii de s n tate de baz ,
preventive şi curative, integrate şi de calitate;
Reducerea riscurilor şi prevenirea îmboln virilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate
prevalente în rândul popula iei rome;
Locuire i mic infrastructur ;
Cultur ;
Protec ia copilului;
Justi ie şi ordine public ;
Administra ie şi dezvoltare comunitar .
12

IIII.. A
AC
CŢ
ŢIIU
UN
NIIL
LE
E PPR
RIIN
NC
CIIPPA
AL
LE
EC
CE
EV
VO
OR
R FFII R
RE
EA
AL
LIIZ
ZA
AT
TE
ED
DE
E SSE
ER
RV
VIIC
CIIIIL
LE
E PPU
UB
BL
LIIC
CE
E

D
DE
EC
CO
ON
NC
CE
EN
NT
TR
RA
AT
TE
E,, D
DE
EA
AL
LT
TE
E SST
TR
RU
UC
CT
TU
UR
RII JJU
UD
DE
EŢ
ŢE
EN
NE
EA
AL
LE
EA
AD
DM
MIIN
NIISST
TR
RA
AŢ
ŢIIE
EII
PPU
UB
BL
LIIC
CE
E C
CE
EN
NT
TR
RA
AL
LE
E,, D
DE
E SSU
UC
CU
UR
RSSA
AL
LE
E//FFIIL
LIIA
AL
LE
E A
AL
LE
E C
CO
OM
MPPA
AN
NIIIIL
LO
OR
R
N
NA
AŢ
ŢIIO
ON
NA
AL
LE
E

1. AGRICULTURA
Nr.crt.
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabil
Respectarea normelor legale în vigoare (comunitare şi na ionale) privind producerea,
prelucrarea şi comercializarea semin elor şi materialului s ditor
Supravegherea şi monitorizarea
activit ii operatorilor economici
înregistra i pentru producerea,
prelucrarea şi comercializarea
semin elor şi materialului s ditor.
Înregistrarea (autorizarea) de noi
operatori economici pentru
producerea, prelucrarea şi
comercializarea semin elor şi
materialului s ditor.
Asisten a tehnic acordat micilor
produc tori pentru transformarea
fermelor de subzisten în ferme
comerciale.

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba
Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba
Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba
Instruirea şi testarea
Inspectoratul Teritorial
responsabililor de profil din cadrul
pentru Calitatea
operatorilor economici înregistra i.
Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba
Controlul respect rii legisla iei în Inspectoratul Teritorial
vigoare de c tre operatorii
pentru Calitatea
economici la comercializarea
Semin elor şi
semin elor şi materialului s ditor.
Materialului S ditor
Alba
Înt rirea capacit ii administrative şi reforma institu ional
pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor Alba

31.12.2016
Director executiv

31.12.2016
Director executiv

31.12.2016
Director executiv

31.12.2016
Director executiv

31.12.2016
Director executiv

a Inspectoratului Teritorial

Formarea si perfec ionarea
personalului pentru efectuarea
activit ilor de inspec ie si
certificare pe grupe de specii

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba

31.12.2016

Utilizarea aplica iilor IT specifice,
in laborator si in teren, pentru

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea

31.12.2016
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Director executiv
Responsabil resurse
umane
Director executiv

Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba
Sus inerea produsele ecologice şi tradi ionale româneşti, asigurarea securitatii alimentare a
judetului
Activit i efectuate în scopul
Direc ia Sanitar
31.12.2016
Director executiv
sprijinirii agen ilor economici
Veterinar şi pentru
pentru creşterea gradului de
Siguran a Alimentelor
absorb ie a fondurilor europene
Alba
prin programe cum ar fi AFIR şi
altele.
Ac iuni întrepreinse în vederea
Direc ia Sanitar
31.12.2016
Director executiv
creşterii exportului, a comer ului
Veterinar şi pentru
intracomunitar de produse
Siguran a Alimentelor
alimentare, agroalimentare prin
Alba
sprijinirea cre rii de ferme/unit i
atât in mediul urban cât şi în
mediul rural.
Reevaluarea unit ilor, acordarea
Direc ia Sanitar
31.12.2016
Director executiv
de consultan , efectuarea
Veterinar şi pentru
controalelor sanitar veterinare şi
Siguran a Alimentelor
pentru siguran a alimentelor pentru
Alba
dezvoltarea industriei alimentare
pentru valorificarea superioar a
produselor agricole ob inute în
mediul rural.
Supravegherea sanitar veterinar a
Direc ia Sanitar
31.12.2016
Director executiv
bolilor la animale, în vederea
Veterinar şi pentru
prevenirii transmiterii acestora de
Siguran a Alimentelor
la animale la om
Alba
luarea deciziilor de certificare si
eliberarea actelor de calitate

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

4.3

Implementarea politicilor Ministerului Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale în sectoarele vegetal,
zootehnic, îmbun t iri funciare, industria alimentar , promovarea şi prelucrarea produselor
agricole
Sprijinirea fermelor vegetale si
zootehnice prin consultant de
specialitate privind formele
asociative
Promovarea produselor cu
randamente si calitate ridicat , a
soiurilor şi hibrizilor, tehnologiilor
specifice zonei de cultura;
înregistreaz contractele încheiate
între fabrica procesatoare i
cultivatorii de sfecl de zah r
Ini ierea de ac iuni în vederea
promov rii vânz rilor de produse
ecologice pe pia a intern şi
extern , prin facilitarea de întâlniri
între produc tori, procesatori,

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

importatori, exportatori şi
principalele supermarket-uri şi
încurajarea form rii grupurilor de
produc tori la nivel local
Promovarea produselor
tradi ionale şi creşterea gradului de
valorificare a acestora
Sprijinirea produc torilor agricoli
din zona montana prin promovarea
extinderii creşterii raselor de carne
Sprijinirea dezvolt rii
exploata iilor viticole prin
creşterea suprafe elor aflate în
exploatare ( reconversie,
restructurare)
Promovarea înfiin rii şi
dezvolt rii fermelor pomicole şi
legumicole în vederea reducerii
importului de fructe şi legume
(reconversie)
Sprijinirea cre rii de noi forme
asociative si modernizarea celor
existente in vederea valorific rii
mai eficiente a produc iei ob inute
Verificarea şi controlul asocia iilor
de
produc tori
în
vederea
recunoa terii ca organizație în
sectorul fructe legume.

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba
Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba
Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Acordarea de autoriza ii, decizii şi alte acte de c tre Direc ia pentru Agricultur Jude ean
Alba
Decizii de scoatere a terenurilor
Direc ia pentru
31.12.2016
Director executiv
din circuitul agricol
Agricultur Jude ean
Alba
Controale privind înştiin ri ale
Direc ia pentru
31.12.2016
Director executiv
persoanelor fizice la pagube
Agricultur Jude ean
produse de animale s lbatice şi
Alba
calamit i produse de fenomene
meteorologice
Primirea cererilor, întocmirea
Direc ia pentru
31.12.2016
Director executiv
proceselor verbale de constatare i
Agricultur Jude ean
emiterea autorizațiilor de plantare,
Alba
defri are ori de t iere pentru pomi
fructiferi, autoriza ii t ieri de nuci
Autorizare spa ii de depozitare
Direc ia pentru
31.12.2016
Director executiv
pentru produsele agricole,
Agricultur Jude ean
monitorizarea modului de
Alba
recep ionare, depozitare şi p strare
în spa ii cu aceast destina ie a
produc iei
Aviz consultativ în vederea
Direc ia pentru
31.12.2016
Director executiv
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eliber rii atestatului de produc tor
5.6

5.7

5.8

5.9

Înfiin eaz , organizeaz şi
gestioneaz Registrul județean de
eviden a ofertelor de vânzare a
terenurilor agricole situate în
extravilan, pe suport hârtie şi în
format electronic;
Autorizare pentru cultivarea
plantelor ce con in substanțe
stupefiante i psihotrope, destinate
utiliz rii în industrie şi/sau
alimenta ie
Autorizare amenajamente
pastorale
Autorizare laboratoare vinifica ie

Agricultur Jude ean
Alba
Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba
Direc ia pentru
Agricultur Jude ean
Alba

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

2. APE ŞI P DURI
Nr.crt.
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
realizare
Administrarea eficient a resurselor de ap
Monitorizarea st rii şi evolu iei
cantitative a resurselor de ap .

Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
Monitorizarea st rii şi evolu iei
Sistemul de
calitative a resurselor de ap .
Gospod rire a Apelor
4Alba
Administrarea lucr rilor hidrotehnice

Termen de
finalizare

31.12.2016

31.12.2016

Persoana
responsabil
Şef birou
Gestiune
resurse ape
Şef laborator

Exploatarea i întreținerea
Sistemul de
31.12.2016
Director SGA
sistemului de gospod rire a apelor
Gospod rire a Apelor
Alba
din administrare.
Alba
Monitorizarea realiz rii fizice i
Sistemul de
31.12.2016
Director SGA
valorice a programului tehnic de
Gospod rire a Apelor
Alba
exploatare, întretinere i reparații.
Alba
Asigurarea fluxului informa ional şi a sistemului de ap rare împotriva inunda iilor

3.1.

Avertizarea/ alarmarea în timp real
cu privire la apari ia unor
fenomene hidrologice periculoase.

Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba

4.
4.1.

Conservarea şi dezvoltarea capitalului din domeniul mediului
Ecologizarea cursurilor de ap din
Sistemul de
31.12.2016
16

31.12.2016

Dispecer de
serviciu la SGA
Alba

Director SGA

4.2.

4.3

5.
5.1

5.2

5.3

județ în vederea reducerii gradului
de poluare a apelor
Monitorizarea atent a calit ții
apelor râurilor din județ prin
accentuarea supravegherii marilor
poluatori
Urm rirea agenților economici
mari consumatori de ap în
vederea reducerii consumului de
ap , în special a celei potabile
Gospod rirea calitativ şi cantitativ
Regularizare râu Pian aval
localitatea Strungari, jud. Alba
(propuneri finanțare prin bugetul de
stat).
Regularizare râu Cugir amonteaval localitatea Vinerea, jud. Alba
(propuneri finanțare prin bugetul
de stat).
Regularizare pârâu Galda în
comuna Galda de Jos, jud. Alba
(propuneri finanțare prin bugetul
de stat).

5.4
Regularizare pârâu Abrud la
Abrud, jud. Alba (propuneri
finanțare prin bugetul de stat).
5.5

5.6

5.7

5.8

Amenajarea râului Arieş pt.
ap rarea împotriva inundațiilor a
localit ților Cîmpeni, Baia de
Arieş şi Lunca Arieşului şi aval
acumulare Mihoeşti (propuneri
finanțare prin Banca de Dezvoltare
a Comisiei Europene).
Acumulare Mihoeşti pentru
ap rarea împotriva inunda iilor şi
alte folosin e (propuneri finanțare
prin Banca de Dezvoltare a
Comisiei Europene).
Regularizare râu Aiudel la Aiud,
jud. Alba (propuneri finanțare prin
Fondul de Mediu).

Regularizare pârâu Ciuruleasa,
comuna Ciuruleasa, jud. Alba

Gospod rire a Apelor
Alba
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba

Alba
31.12.2016

Director SGA
Alba

31.12.2016

Şef birou
Gestiune
resurse ape

a apelor de suprafa şi subterane
ABA Mure Tg.
Mure PIF: 2016
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure Tg.
Mure Sistemul de
PIF: 2017
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure
Tg. Mure
PIF: 2016
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure
Tg. Mure
Sistemul de
PIF: 2016
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure
Tg. Mure
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure
Tg. Mure
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure
Tg. Mure
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
ABA Mure
Tg. Mure
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ef birou
Investiții ABA
Mure
ef birou
Investiții ABA
Mure
ef birou
Investiții ABA
Mure
ef birou
Investiții ABA
Mure

PIF: 2017

ef birou
Investiții ABA
Mure

PIF: 2017

ef birou
Investiții ABA
Mure

PIF: 2017

ef birou
Investiții ABA
Mure

PIF: 2017

ef birou
Investiții ABA

(propuneri finanțare prin Fondul
de Mediu).

5.9

6.
6.1
6.2

6.3

6.4

Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
Regularizare râu Arie ul Mare i
ABA Mure
afluenți, amonte acumularea
Tg. Mure
Mihoe ti, jud. Alba (propuneri
Sistemul de
finanțare prin Fondul de Mediu).
Gospod rire a Apelor
Alba
Gestionarea eficient şi durabil a fondului forestier din jude
Îndrumare şi control în activitatea de Garda Forestier Jude ul
amenajarea p durilor
Alba
Control în activitatea de evaluare a
Garda Forestier Jude ul
masei lemnoase şi exploatarea
Alba
lemnului din fondul forestier.
Control privind t ierile ilegale de
Garda Forestier Jude ul
arbori din fondul forestier şi din
Alba
afara acestuia.
Control circula ie materiale
Garda Forestier Jude ul
lemnoase
Alba

Mure

PIF: 2017
ul Alba
31.12.2016
31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

ef birou
Investiții ABA
Mure

Coordonator ISV
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba

6.5

Îndrumare şi control la instala ii de
debitat, depozitat.

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

6.6

Îndrumare şi control privind
producerea şi comercializarea
materialelor forestiere de
reproducere.
Îndrumare şi control în activitatea de
regenerarea p durilor din fond
forestier na ional şi pe terenurile
degradate, reconstruc ie ecologic .
Îndrumare şi control în aplicarea
lucr rilor de între ineri, planta ii şi a
lucr rilor de îngrijire în arboretele
tinere.
Îndrumare şi control tematic la
unit ile silvice din jude .

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Îndrumare şi control în activitatea de
creare, de structuri silvice private şi
atragerea proprietarilor f r
contracte în cadrul acestora.
Îndrumare şi control în activitatea de
vân toare.

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Control privind ocup ri de fond
forestier, scoateri din fondul
forestier temporare sau definitive.
Realizarea a 200 ha împ duriri
integrale i 230 ha regener ri

Garda Forestier Jude ul
Alba

31.12.2016

Direc ia Silvic Alba

31.12.2016

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13
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Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Coordonator
Garda Forestier
Jude ul Alba
Directorul Direc iei
Silvice Alba

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

naturale, în p durile administrate
de RNP Romsilva
Realizarea unor lucr ri de
complet ri pe o suprafaț total de
38 ha, în fondul forestier de stat
Asigurarea materialului s ditor
necesar lucr rilor de împ duriri
din prim vara anului 2016, prin
realizarea în pepinierele proprii a
710 mp sem n turi în solarii cu
r inoase, 500 mp sem n turi în
câmp i 8700 mp repicaje din
specii autohtone valoroase i cu
calit ți genetice superioare
Desf urarea a 95 acțiuni comune
cu Inspectoratul de Poliție
Județean Alba pentru prevenirea i
combaterea st rii infracționale în
cazul t ierilor ilegale de arbori
Desf urarea a 70 acțiuni comune
cu Inspectoratul de Jandarmi
Județean Alba pentru patrul ri în
zonele expuse furturilor de arbori
din p duri
Desf urarea a 250 acțiuni de
control
pentru
prevenirea
producerii de pagube în fondul
forestier de stat i urm rirea
respect rii normelor PSI în
perioadele de secet prelungit

Direc ia Silvic Alba

31.12.2016

Directorul Direc iei
Silvice Alba

Direc ia Silvic Alba

31.12.2016

Directorul Direc iei
Silvice Alba

Direc ia Silvic Alba

31.12.2016

Directorul Direc iei
Silvice Alba

Direc ia Silvic Alba

31.12.2016

Directorul Direc iei
Silvice Alba

Direc ia Silvic Alba

31.12.2016

Directorul Direc iei
Silvice Alba

33.. C
CO
OM
MU
UN
NIIC
CA
AŢŢIIII
Nr.crt.
1.
1.1

1.2

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
realizare
finalizare
Eficientizarea activitatilor publice în sensul orientarii pe servicii electronice

Persoana
responsabil

Implementare
în
aplica ia
informatizat AFIS PRINTRACK
BIS
a
fişelor dactiloscopice
decadactilare din cartoteca.
Utilizarea aplica iilor IT specifice,
în laborator şi în teren, pentru luarea
deciziilor de certificare şi eliberarea
actelor de calitate.

Şef IPJ Alba

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Alba

31.12.2015

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea
Semin elor şi
Materialului S ditor
Alba

31.12.2015
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Director
executiv
Inspectori
oficiali

44.. C
CU
ULLTTU
UR
RA
A
Nr.crt.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabil
Protejarea patrimoniului cultural na ional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice
Activitate de clasare,
inventariere şi cercetare a
patrimoniului cultural na ional
mobil şi imobil al jude ului Alba.
Lucr ri de conservare, restaurare,
revitalizare şi integrare în circuitul
public a monumentelor istorice din
jude cuprinse în Planul Na ional de
Restaurare pe 2016
Monitorizarea monumentelor
istorice şi ecleziastice din jude ul
Alba.
Monitorizarea activit ilor
desf şurate pe şantierele arheologice
ale jude ului.
Valorificarea ştiin ific a cercet rii
de teren din anul 2015 atât în
monografii cât şi în anuarul de
patrimoniu cultural
na ional“Patrimonium Apulense‖
XIV.
Completarea bazei de date privind
realizarea repertoriului
monumentelor istorice, aferent
al jude ului Alba.
Activitate de întocmire a ―Obliga iei
privind folosin a monumentului
istoric‖ pentru monumentele incluse
în Lista Monumentelor Istorice –
jud. Alba.
Completarea bazei de date aferent
monumentelor de for public din
jude ul Alba.

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba,
Muzeul Na ional al
Unirii Alba Iulia
Institutul Na ional al
Patrimoniului, Consiliul
Jude ean Alba, Direc ia
Jude ean pentru
Cultur Alba
Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba,
Muzeul Na ional al
Unirii Alba Iulia
Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba,
Muzeul Na ional al
Unirii, Universitatea „1
Decembrie 1918‖ Alba
Iulia
Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba,
Muzeul Na ional al
Unirii
Direc ia Jude ean
pentru Cultur aLBA

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba,
Consiliul Jude ean Alba,
Muzeul Na ional al
Unirii Alba Iulia
Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

1.9

Continuarea activit ii de întocmire
a ―Obliga iei privind folosin a
monumentului istoric‖ pentru
monumentele incluse în Lista
Monumentelor Istorice – jud. Alba.

2.

Coordonarea activit ii cultural-artistice din jude ul Alba
20

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

3.1

Consiliul Jude ean Alba,
31.12.2016
Director
Prim ria Cîlnic,
executiv
Asocia ia Arss
Transilvania, Direc ia
Jude ean
pentru Cultur Alba
Aniversarea în municipiul Alba Iulia Institu ia Prefectului,
31.12.2016
Director
a 98 de ani de la Marea Unire din
Consiliul Jude ean Alba,
executiv
1918 (coorganizator).
Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba
Monitorizarea şi coordonarea
Institu ia Prefectului
31.12.2016
Director
activit ii cultural artistice din jude , Alba, Consiliul Jude ean
executiv
îmbun t irea şi
Alba, Direc ia Jude ean
diversificarea colabor rii cu
pentru Cultur şi
administra iile publice locale.
Patrimoniu Na ional
Alba
Promovarea manifest rilor culturale Direc ia Jude ean
31.12.2016
Director
în mass-media şi în pagina de
pentru Cultur
executiv
internet Direc iei de Cultur Alba.
şi Patrimoniu
Na ional Alba, Muzeul
Na ional al Unirii Alba
Iulia
Coordonarea şi sprijinirea
Direc ia Jude ean
31.12.2016
Director
activit ilor cultural-artistice ale
pentru Cultur şi
executiv
minorit ilor din jude ul Alba.
Patrimoniu Na ional
Alba
Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protej rii şi promov rii
patrimoniului cultural-na ional mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase de
patrimoniu).
Consiliere şi monitorizare în
Consiliul Jude ean Alba,
31.12.2016
Director
proiectul de restaurare şi revitalizare Direc ia Jude ean
executiv
a bisericilor monument, ini iat de
pentru Cultur Alba,
c tre CJ Alba cu sprijinul
Muzeul Na ional al
Ministerului Culturii.
Unirii Alba Iulia
Coorganizator a Festivalului
Interna ional „Zilele Cîlnicului‖,
edi ia a XIV-a

3.2

Consilierea parohiilor în vederea
interven iilor pe bisericile
monument istoric şi gestion rii
bunurilor mobile de patrimoniu.

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba

31.12.2016

Director
executiv

3.3

Sprijinirea
Bisericilor
pentru
introducerea sistemelor de securitate
în l caşurile de cult ce ad postesc
obiecte mobile de patrimoniu.

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Alba,
Arhiepiscopia Ortodox
Român de Alba Iulia

31.12.2016

Director
executiv
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55.. D
DE
EZZV
VO
OLLTTA
AR
RE
E ŞŞII A
AD
DM
MIIN
NIISSTTR
RA
AŢŢIIE
E
Nr.crt.
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

2.14
2.15

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabil
Monitorizarea proiectelor din fonduri europene derulate de administra ia public local şi de
alte institu ii publice jude ene
Monitorizarea proiectelor finan ate
Institu ia Prefectului
31.12.2016
Prefect
din fonduri europene derulate de
Jude ul Alba
autorit ile administra iei publice
locale şi jude ene.
Monitorizarea proiectelor finan ate
Institu ia Prefectului
31.12.2016
Prefect
din fonduri europene derulate de
Jude ul Alba
institu ii publice jude ene.
Alimentarea cu ap a localit ilor din jude ul Alba
Modernizare re ele de ap , Ocna
Prim ria Ocna Mureş
31.12.2016
Primar Ocna
Mureş – str. Brazilor, 1 Mai, Şt.
Mureş
Augustin, Axente Sever.
Înfiin are re ea alimentare cu ap
Prim ria Vadu Mo ilor
31.12.2016
Primar Vadu
potabil în localitatea Vadu Mo ilor
Mo ilor
şi Dealu Frumos.
Extinderea re elei de alimentare cu
Prim ria Şona
31.12.2016
Primar Şona
ap potabil în localitatea Şona
Extinderea re elei de ap potabil în
Prim ria Meteş
31.12.2016
Primar Meteş
comuna Meteş.
Extinderea re elei de ap potabil în
Prim ria Sântimbru
31.12.2016
Primar
perimetrul fostului CAP Totoi.
Sântimbru
Extindere re ea de alimentare cu ap
Prim ria Galda de Jos
31.12.2016
Primar Galda de
potabil şi canalizare în comuna
Jos
Galda de Jos, localitatea Benic.
Realizare re ea de ap potabil în sat
Prim ria Sohodol
31.12.2016
Primar Sohodol
Gura Sohodol, Sohodol şi Lazuri –
finan are IID.
Înfiin are re ea de ap potabil în sat
Prim ria Sohodol
31.12.2016
Primar Sohodol
Gura Sohodol, Sohodol şi Lazuri.
Modernizare şi extindere re ele de
Prim ria Albac
31.12.2016
Primar Albac
ap potabil în sat Sohodol, comuna
Albac
Alimentare cu ap a comunei Bistra.
Prim ria Bistra
31.12.2016
Primar Bistra
Re ea de alimentare cu ap în satele
Prim ria Ocoliş
31.12.2016
Primar Ocoliş
Ceteşti şi Lunca Larg .
Extindere re ea de ap în satele
Prim ria Şugag
31.12.2016
Primar Şugag
Şugag, Dobra, Martinie, comuna
Şugag.
Extindere re ea de ap potabil pe
Prim ria Zlatna
31.12.2016
Primar Zlatna
teritoriul administrativ al oraşului
Zlatna
Extindere re ea de ap potabil zona
Prim ria Alba Iulia
31.12.2016
Primar Alba
de dezvoltare Alba, Miceşti
Iulia
Extindere re ea de ap potabil str.
Prim ria Alba Iulia
31.12.2016
Primar Alba
Alunului, Pâclişa
Iulia
22

2.16

2.17
2.18

2.19
2.20

2.21
2.22

2.23
4.
4.1.
4.2.

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8
4.9
4.10

4.11

Înlocuire re ea de ap şi
branşamente, str. Teilor, str.
Trandafirilor.
Asigurarea aliment rii cu ap sat
R h u, municipiul Sebeş
Reabilitare re ea de ap pe str zile:
spitalului, Progresului, Bujorului din
municipiul Sebeş.
Extindere re ele de ap în comuna
Pianu.
Re ea de distribu ie ap , strada
M cui din Pianu de Sus, comuna
Pianu.
Re ea ap şi canal, strada bisericii,
Pianu de sus, comuna Pianu.
Branşamente de ap şi canalizare şi
surse de ap potabil în târgul de
animale în municipiul Aiud.
Alimentare cu ap potabil în
localitatea B c in i, comuna Şibot
Canalizarea şi epurarea apelor uzate
Execu ie-Reconstituire Canal de
Gard , Ocna Mureş.
Re ea de canalizare pluvial , Ocna
Mureş, pe str zile: 9 Mai, Avram
Iancu, Horea, Mihai Viteazu.
Reabilitare conducte stradale de ap
în comuna Lunca Mureşului
Realizare canalizare ap menajer şi
sta ie de epurare în localitatea Vadu
Mo ilor şi Dealu Frumos.
Realizare canalizare ap menajer şi
sta ie de epurare în localitatea în
comuna Şona.
Extinderea re elei de canalizare în
localitatea Sîntimbru Fabric
Extinderea re elei de canalizare şi
racorduri pe domeniul public în
localitatea Totoi.
Extinderea re elei de canalizare în
sat Gura Sohodol – finan are IID.
Înfiin are re ea de canalizare în sat
Gura Sohodol.
Modernizare, extindere re ele de ap
potabil în sat Sohodol, comuna
Albac.
Canalizare menajer şi sta ie de
epurare cu racord electric în
localitatea Cîlnic.

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Primar Alba
Iulia

Prim ria Sebeş

31.12.2016

Primar Sebeş

Prim ria Sebeş

31.12.2016

Primar Sebeş

Prim ria Pianu

31.12.2016

Primar Pianu

Prim ria Pianu

31.12.2016

Primar Pianu

Prim ria Pianu

31.12.2016

Primar Pianu

Prim ria Aiud

31.12.2016

Primar Aiud

Prim ria Şibot

31.12.2016

Primar Şibot

Prim ria Ocna Mureş

31.12.2016

Prim ria Ocna Mureş

31.12.2016

Primar Ocna
Mureş
Primar Ocna
Mureş

Prim ria Lunca
Mureşului
Prim ria Vadu Mo ilor

31.12.2016

Prim ria Şona

31.12.2016

Primar Şona

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Primar Alba
Iulia
Primar Alba
Iulia

Prim ria Albac

31.12.2016

Primar Albac

Prim ria Albac

31.12.2016

Primar Albac

Prim ria Albac

31.12.2016

Primar Albac

Prim ria Cîlnic

31.12.2016

Primar Cîlnic
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31.12.2016

Primar Lunca
Mureşului
Primar Vadu
Mo ilor

4.12
4.13

4.14
4.15
4.16

4.17

4.18
4.19

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Branşamente canalizare comuna
Prim ria Bistra
Bistra.
Re ele de canalizare şi sta ii de
Prim ria Cerg u
epurare a apelor uzate menajere în
comuna Cerg u.
Reabilitare şi extinderere ea de
Prim ria Zlatna
canalizare în oraşul Zlatna.
Modernizare sta ie de pompare ape
Prim ria Alba Iulia
uzate SP 11, municipiul Alba Iulia
Înlocuire vane nefunc ionale şi
Prim ria Alba Iulia
c mine existente, municipiul Alba
Iulia.
Extindere re ea canalizare pe str zile
Prim ria Sebeş
Spitalului, Unirii, Pripocului, Ruzga,
Industria Mic şi Bujorului din
municipiul Sebeş
Extindere re ele de canalizare în
Prim ria Pianu
comuna Pianu
Canalizare ape pluviale cartier
Prim ria Aiud
Gheorghe Doja în municipiul Aiud.
MODERNIZAREA ADMINISTRA IEI PUBLICE

31.12.2016

Primar Bistra

31.12.2016

Primar Cerg u

31.12.2016

Primar Zlatna

31.12.2016

Primar Alba
Iulia
Primar Alba
Iulia

31.12.2016

31.12.2016

Primar Sebeş

31.12.2016

Primar Pianu

31.12.2016

Primar Aiud

Diseminarea informa ei publice, utilizarea şi implementarea unor sisteme pentru
îmbun t irea activit ii administra iei publice, stimularea performan ei profesionale a
personalului din administra ia public
Actualizarea site-urilor cu informatii Autorit i ale
31.12.2016
Conduc torii
de interes public: programe de
administra iei publice
institu iilor
audiente, nout i legislative,
locale, institu ii publice,
publice
publicarea declara iilor anuale de
servicii publice
avere şi interese.
deconcentrate
Implementarea sistemului de
Serviciul Jude ean de
31.12.2016
Coordonator
management al riscurilor, pentru
Metrologie Legal Alba
SJML Alba
activit ile desf şurate în cadrul
SJML Alba.
Asigurarea, men inerea şi
Serviciul Jude ean de
31.12.2016
Coordonator
îmbun t irea sistemului de
Metrologie Legal Alba
SJML Alba
managemant a calitatii conform SR
EN ISO 17025/2005.
Modernizarea dotarii prin
Serviciul Jude ean de
achizitionarea unor etaloane de nivel Metrologie Legal Alba
tehnic performant
pentru:lungimi;mase;forte.
Dezvoltarea competentelor digitale
Autorit i ale
şi manageriale ale func ionarilor
administra iei publice
publici
locale, institu ii publice,
servicii publice
deconcentrate

24

31.12.2016

31.12.2016

Coordonator
SJML Alba
Conduc torii
institu iilor
publice

6.

Accelerarea reformei funciare

6.1

Completarea, modificarea, inventarierea şi arhivarea digital a titlurilor
de proprietate emise de Comisia
Jude ean cu ajutorul aplica iei
DDAPT.
Eviden a eliber rii titlurilor de
proprietate. inerea la zi pe teritorii
administrative a eviden ei, atât ca
num r de titluri cât şi ca suprafe e,
precum şi întocmirea situa iilor
statistice referitoare la aplicarea
legilor propriet ii.
Acordarea de asisten
tehnic
pentru întocmirea documenta iilor
de scoatere definitiv sau temporar
a terenurilor din circuitul agricol,
pentru schimbarea categoriei de
folosin , analiza, verificarea şi
avizarea acestor documenta ii.
Organizarea
şi
coordonarea
m sur torilor pentru punerea în
posesie a titularilor prev zu i de
Legile propriet ii.
Inventarierea planurilor parcelare
necesare aplic rii legilor propriet ii
şi coordonarea activit ii serviciilor
comunitare din cadrul prim riilor.
Introducerea cadastrului general

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Director, inginer
şef OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

7.1

Realizarea şi între inerea bazelor de
date
cadastrale
jude ene
cu
informa ii
referitoare
la
identificarea,
înregistrarea
şi
descrierea
bunurilor
imobile,
m surarea şi reprezentarea acestora
pe h r i şi planuri cadastrale, în
vederea integr rii acestora în baza
de date a cadastrului general.

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

7.2

În vederea desf şur rii activit ii în
aplica ia e-Terra, introducerea în
format electronic a tuturor c r ilor
funciare (conversie C.F. )

BCPI Alba Iulia, Aiud,
Sebeş, Blaj, Câmpeni

31.12.2016

Director OCPI

7.3

Realizarea cadastrului general prin
implementarea „Proiectului privind
completarea sprijinului financiar
acordat de Uniunea European
pentru înregistrarea sistematic a

BCPI Alba Iulia, Aiud,
Sebeş, Blaj, Câmpeni

31.12.2016

Director, Inginer
şef, Registrator
şef OCPI

6.2

6.3

7.
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7.4

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.
9.1

imobilelor în cartea funciar
―CESAR―pe
UAT
IGHIU,
CIUGUD,
DAIA
ROMÂN ,
SÂNTIMBRU, ŞPRING.
Realizarea cadastrului general prin Oficiul de Cadastru şi
31.12.2016
implementarea
proiectului
Publicitate Imobiliar
„Programul de Cadastru General
Alba
Național al României‖ stipulat în
Legea cadastrului i publicit ții
imobiliare nr. 7/1996
Constituirea, între inerea şi actualizarea bazei de date a cadastrului general
Preluarea, validarea şi asamblarea
informa iilor,
furnizate
de
persoanele
fizice
şi
juridice
autorizate în domeniul cadastrului,
cu privire la identificarea şi
înregistrarea bunurilor imobile,
m surarea şi reprezentarea acestora
pe planuri cadastrale, în vederea
integr rii acestora în baza de date.
Constituirea
bazei
de
date
informatice în vederea identific rii
imobilului
dup
numele
proprietarului
Formarea bazei de date digitaleintroducerea informa iilor din c r ile
funciare în registrele cadastrale,
topografice şi nominale
Arhivarea actelor de carte funciar
conform nomenclatorului arhivistic
aprobat de ANCPI .
Administrarea,
între inerea
şi
gestionarea ,,Bazelor de date şi
arhivei digitale pentru titlurile de
proprietate’’.
Înregistrarea propriet ilor
Verificarea
şi
recep ionarea
documenta iilor
cadastrale
în
vederea înscrierii în cartea funciar
prin atribuirea unitar a numerelor
cadastrale unice, la nivelul fiec rei
unit i administrativ – teritoriale
componente ale jude ului.

Director, Inginer
şef, Registrator
şef OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Director OCPI

BCPI Alba Iulia, Aiud,
Sebeş, Blaj. Câmpeni,

31.12.2016

Director OCPI

BCPI Câmpeni, Aiud,
Alba Iulia, Sebeş, Blaj

31.12.2016

Director OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Director,
Inginer şef,
Registrator şef
OCPI

Înscrierea din oficiu în cartea
funciar a imobilelor cuprinse în
titlurile de proprietate pe baza
planurilor parcelare definitive.
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9.2

Înscrierea corect a propriet ii în
cartea funciar sub aspect tehnic şi
juridic, pe baza realit ii din teren, i
a obligativit ții introducerii CNP .

9.3

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Director,
Inginer şef,
Registrator şef
OCPI

Identificarea,
prevenirea
şi BCPI Alba Iulia, BCPI
combaterea actelor şi faptelor de Câmpeni, BCPI Sebeş,
corup ie, şi mediatizarea lor.
BCPI Aiud şi BCPI Blaj
Urm rirea desf ur rii activit ții
celor 5 birouri teritoriale
Recep ia lucr rilor de m sur tori terestre

31.12.2016

Director OCPI

10.1

Verificarea
şi
avizarea
documenta iilor pentru PAC, PAD,
PUG, PUZ, PUD, SCA precum şi a
documenta iilor pentru ob inerea
Certificatului de urbanism.

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

10.2

Recep ia lucr rilor privind sistemul
informa ional specific domeniului
imobiliar-edilitar şi constituirea
b ncii de date urbane.
Prelucrarea
regulamentelor
în
vigoare i a identific rii problemelor
cu care se confrunt persoanele
fizice autorizate în domeniul
cadastrului,
pentru
întocmirea
corect a documentațiilor cadastrale
i ridicarea acestora la standardele
solicitate.

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Inginer şef OCPI

Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliar
Alba

31.12.2016

Director,
Inginer şef,
Registrator şef
OCPI

10.

10.3
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Nr.crt.
1.
1.1

1.2

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabil
Creşterea performan ei sistemului românesc de înv mânt, prin crearea de competen e
pentru via pe baza nevoilor de dezvoltare personal şi uman .
Asigurarea condi iilor de calitate în
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspector
unit ile de înv mânt pentru
Jude ean Alba
şcolar general
cuprinderea tuturor copiilor în clasa
preg titoare.
Asigurarea resurselor umane şi
materiale in vederea aplic rii
Metodologiei de Evaluare Nationala
a elevilor de clasa a II-a, a IV-a , a
VI-a, a Metodologiei de Evaluare
Național a elevilor de clasa a VIII-

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba;
Unit i de înv mânt
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31.12.2016

Inspector
general

colar

1.3

1.4

1.5

1.6

2.
2.1

a, Metodologiei de admitere în licee
şi şcoli profesionale, Metodologiei
de certificare a competen elor
profesionale, a Metodologiei de
organizare şi desf şurare a
examenului de bacalaureat 2016.
Cuprinderea tuturor copiilor cu
nevoi speciale şi din grupuri
vulnerabile în înv mântul special
sau de mas .

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba
Centrul Jude ean de
Resurse şi Asisten
Educa ional Alba

31.12.2016

Inspector şcolar
general
Director Centrul
Jude ean de
Resurse şi
Asisten
Educa ional
Alba

Asigurarea resurselor umane si Inspectoratul Şcolar
materiale în vederea organiz rii Jude ean Alba
simul rii examenelor na ionale
Monitorizarea calit ii şi eficien ei
Inspectoratul Şcolar
educa iei in perspectiva dezvolt rii
Jude ean Alba
personale a elevilor.
Promovarea unei oferte de cursuri
Inspectoratul Şcolar
destinate form rii continue a
Jude ean Alba
personalului didactic şi didactic
Casa Corpului Didactic
auxiliar din înv mântul
Alba Unit i de
preuniversitar, dup cum urmeaz :
înv mânt
A. Formarea cadrelor didactice prin
programe prioritare ale Ministerului
Educa iei şi Cercet rii Ştiin ifice
B. Formarea cadrelor didactice prin
programe centrate pe:
Înv mânt digitalizat; Curriculum
adecvat form rii inovatoare, creative
şi form rii de competen e;
Pedagogie modern , optimizarea
rela iei cu p rin ii, elevii şi cu
autorit ile locale; Actualizarea
cunoaşterii în aria curricular a
disciplinei;
C. Formarea personalului didactic
auxiliar prin programe de formare,
cu scopul creşterii capacit ii
acestora în dezvoltarea
competen elor, în utilizarea eficient
a mijloacelor de înv mânt.
Asigurarea politicilor de echitate social
Diminuarea abandonului şcolar din
Inspectoratul Şcolar
înv mântul obligatoriu prin
Jude ean Alba
aplicarea coerenta de programe
Consiliul Jude ean Alba
sociale tip „Laptele si cornul‖, Burse Consiliile locale
sociale, „Bani de liceu‖, organizarea

31.12.2016

Inspector
general

31.12.2016

Inspectori
colari

31.12.2016

Conducerea
Casei Corpului
Didactic şi
Inspectoratului
Şcolar Jude ean

An colar
2015-2016

Inspector colar
general adjunct
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colar

2.2

2.3

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

de programe „ coala dup şcoal ‖.
Organizarea de programe „A doua
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspectori
şans ‖ în înv mântul primar şi
Jude ean Alba
colari
secundar inferior.
Coordonarea serviciilor oferite de
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspectori
Inspectoratul Şcolar al Jude ului
Jude ean Alba
colari
Alba cu cele oferite de institu iile
descentralizate ale Ministerului
S n t ii şi Ministerului Muncii,
Familiei şi Protec iei Sociale, pentru
optimizarea serviciilor de educa ie
timpurie.
Asigurarea deprinderilor şi competen elor care s permit dezvoltarea personal , intelectual
şi profesional din perspectiva înv rii pe tot parcursul vie ii
Dezvoltarea unei pie e educa ionale Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspectori
a programelor de formare continu , Jude ean Alba
colari
bazat pe un sistem competi ional.
Casa Corpului Didactic
Unit i de înv mânt
Consolidarea rela iilor de parteneriat Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspectori
între înv mântul superior şi cel
Jude ean Alba
colari
preuniversitar, în formarea ini ial şi
continu pentru cariera didactic ,
prin care s se asigure adecvarea
con inuturilor şi metodelor la
nevoile de formare ale cadrelor
didactice.
Participarea cadrelor didactice şi
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Conducerea
didactice auxiliare la programe de
Jude ean Alba
Casei Corpului
formare (de ini iere, calificare,
Casa Corpului Didactic
Didactic şi
recalificare, perfec ionare,
Alba
Inspectoratului
specializare) adaptate specificului
Unit i de înv mânt
Şcolar Jude ean
local.
Activit i componente:
Identificarea de parteneriate cu
institu ii de înv mânt superior,
furnizori de instruc ie şi educa ie.
Diseminarea ofertei de programe de
formare şi formarea grupelor de
cursan i;
Organizarea şi desf şurarea stagiilor
de formare sub forma unor
modalit i flexibile şi atractive de
organizare a form rii sau
perfec ion rii profesionale (şcolile
de var , workshop-urile sau
atelierele practice); Întocmirea
documenta iei.
Deschiderea sistemului de educa ie, formare profesional şi cercetare c tre
societate, c tre mediul social, economic şi cultural
Actualizarea Planului Local de
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Conducerea
Ac iune pentru Educa ie.
Jude ean Alba
Casei Corpului
29

Casa Corpului Didactic
Alba
4.2

4.3

5.
5.1

6.
6.1

6.2

7.
7.1

Didactic şi
Inspectoratului
Şcolar Jude ean
Inspectori
colari

Inspectoratul Şcolar
mai-noiembrie
Jude ean Alba
2016
Comitetul Local de
Dezvoltare a
Parteneriatului Social
Alba
Stabilirea planului de şcolarizare şi a Inspectoratul Şcolar
ianuarieInspector colar
re elei şcolare func ie de nevoile Jude ean Alba
decembrie
general
locale.
Comitetul Local de
2016
Inspector colar
Dezvoltare a
general adjunct
Parteneriatului Social
Alba
Consiliile Locale
Consiliul Jude ean
Înt rirea gradului de coeziune social şi creşterea particip rii cet enilor la
programele de dezvoltare economic şi social prin promovarea cet eniei active
Stimularea ini iativelor societ ii
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspector şcolar
civile pentru promovarea
Jude ean Alba
general, director
voluntariatului.
CCD
Stimularea inov rii şi creativit ii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate
nivelurile de educa ie şi de formare profesional
Dezvoltarea de parteneriate cu
Inspectoratul Şcolar
Iulie 2016
Inspectori
universit ile in vederea dezvolt rii
Jude ean Alba
colari
de programe de formare pentru
cadrele didactice care predau
discipline antreprenoriale.
Promovarea de oferte de cursuri
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Conducerea
destinate form rii continue a
Jude ean Alba
Casei Corpului
personalului didactic şi didactic
Casa Corpului Didactic
Didactic şi
auxiliar din înv mântul
Alba
Inspectoratului
preuniversitar, pentru familiarizarea Unit i de înv mânt,
Şcolar Jude ean
cadrelor didactice cu metode
furnizori de programe
inovative şi interactive de educa ie
de formare
antreprenorial
(exemplu „firma
de exerci iu din înv mântul
profesional şi tehnic‖).
Activit i componente:
Identificarea furnizorilor de
programe de formare adecvate.
Construirea societ ii cunoaşterii prin transformarea educa iei în vector de dezvoltare socioeconomic
Fundamentarea actului educa ional Inspectoratul Şcolar
Septembrie
Inspectori
pe baza nevoilor de dezvoltare Jude ean Alba
2016
colari
personal
din
perspectiva CJRAE
obiectivelor din „Strategia Europa
2020‖ prin creşterea contribu iei
şcolii şi familiei în personalizarea
educa iei copilului.
30
Realizarea cu periodicitate a unor
studii de nevoi la nivelul agen ilor
economici şi utilizarea rezultatelor
acestor studii în proiectarea noilor
programe de studii.

7.2

8.
8.1

8.2

9.
9.1

10.
10.1

10.2

Redimensionarea raportului dintre
Inspectoratul Şcolar
componenta teoretic şi cea practic
Jude ean Alba
a curriculumului de
Casa Corpului Didactic
preg tire/formare a cadrelor
Alba
didactice;
Unit i de înv mânt,
Realizarea de parteneriate
furnizori de programe
educa ionale în vederea construirii
de formare
societ ii cunoaşterii prin
transformarea educa iei în vector de
dezvoltare socio-economic .
Promovarea de oferte de cursuri
destinate form rii continue a
personalului didactic şi didactic
auxiliar din înv mântul
preuniversitar, pentru familiarizarea
cadrelor didactice cu metode
inovative şi interactive de
conştientizare, mediatizare a
oportunit ile de facilitare a
tranzi iei de la şcoal la via a activ .
Asigurarea competitivit ii la nivel european şi interna ional

31.12.2016

Conducerea
Casei Corpului
Didactic şi
Inspectoratului
Şcolar Jude ean

Stimularea parteneriatului public- Inspectoratul Şcolar
Septembrie
privat dintre sistemul educa ional şi Jude ean Alba
2016
mediul economic, având ca principal
obiectiv
atragerea
fondurilor
europene, cu scopul creşterii ratei de
absorb ie a absolven ilor pe pia a
muncii.
Dezvoltarea creativit ii elevilor şi a Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
capacit ii lor de inovare, punerea Jude ean Alba
accentului pe achizi ii culturale, de
cunoştin e tehnologice, formarea
deprinderilor
pentru
o
via
s n toas , pentru sport, pentru
mediu, în spiritul principiilor
democratice, cunoaşterea a cel pu in
dou limbi str ine.
Permanentizarea colabor rii cu diaspora ştiin ific româneasc

Inspectori
colari

Creşterea num rului de burse pentru
Inspectoratul Şcolar
copiii din Moldova şi copiii etnici
Jude ean Alba
români din statele vecine.
Stimularea creativit ii, inov rii şi transferului tehnologic
Sus inerea elevilor capabili de
Inspectoratul Şcolar
inovare şi crea ie.
Jude ean Alba

Septembrie
2016

Inspector şcolar
general

31.12.2015

Consolidarea rela iilor de parteneriat
între înv mântul superior şi cel
preuniversitar în formarea cadrelor

31.12.2016

Inspector şcolar
general
Directori unit i
de înv mânt
Conducerea
Casei Corpului
Didactic şi

Consiliul Jude ean Alba
Universitatea „1
Decembrie 1918‖ Alba
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Inspectori
colari

didactice.
Iulia
Organizarea de simpozioane şi
Inspectoratul Şcolar
sesiuni de comunic ri ştiin ifice
Jude ean Alba
Editarea revistei „Universul Şcolii‖ ,
ca mijloc de stimularea
creativit ii, inov rii şi transferului
tehnologic, ca posibilitate pentru
cadrele didactice de a-şi promova
ideile.
11.
11.1

11.2

12.
12.1

12.2
12.3

13.
13.1

13.2

14.
14.1

Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul
educa ional
Asigurarea stabilit ii cadrelor
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
didactice şi a echipelor de
Jude ean Alba
management şcolar.

Inspectoratului
Şcolar Jude ean,

Inspector colar
pentru
managementul
resurselor umane
Inspector colar
pentru
managementul
resurselor umane

Încadrarea personalului didactic
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
conform prevederilor Legii
Jude ean Alba
Educa iei Na ionale Nr. 1/ 2011 cu
modific rile i complet rile
ulterioare i a Metodologiei - cadru
privind mobilitatea personalului
didactic din înv mântul
preuniversitar în anul şcolar 20162017.
Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii şi
analize
Creşterea capacit ii de cuprindere a
Inspectoratul Şcolar
septembrie
Inspector şcolar
înv mântului în limba matern ,
Jude ean Alba
2016
general
simultan cu sporirea calit ii sale.
Extinderea activit ilor extraşcolare
Inspectoratul Şcolar
septembrie
Inspector şcolar
Jude ean Alba
2016
general
Asigurarea orient rii şcolare prin
Inspectoratul Şcolar
mai-noiembrie Inspector şcolar
cabinetele psihopedagogice.
Jude ean Alba,
2016
general
CJRAE
Respectarea principiului autonomiei în educa ie şi a principiului responsabilit ii
publice şi înt rirea mecanismelor legale de func ionare a acestor principii
Asigurarea educa iei complementare Inspectoratul Şcolar
Septembrie
Inspector colar
pentru creşterea capacit ii de Jude ean Alba
2016
general
adaptare şi
pentru
refacerea
coeziunii sociale prin dezvoltarea de
alternative educa ionale.
Institu ionalizarea particip rii în Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspector colar
proiecte şi programe cu teme care Jude ean Alba
general,
sunt
complementare
fa
de
curriculum.
Integrarea tinerilor pe pia a muncii prin dezvoltarea de politici care s asigure un nivel ridicat
de creştere şi de ocupare durabil a for ei de munc , bazate pe cunoaştere
Corelarea înv mântului
Inspectoratul Şcolar
Ianuarie 2016 Inspectori
profesional şi tehnic cu cerin ele
Jude ean Alba
Septembrie
colari
agen ilor economici.
2016
32

14.2

Dezvoltarea stagiilor de practic de
specialitate /internship.

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba

Septembrie
2016

Inspectori
colari

14.3

Urm rirea absolven ilor pe parcursul
traseului lor profesional pentru a
înregistra feed-back-ului privind
succesul lor în carier .

Decembrie
2016

Inspectori
colari

14.4

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba,
Unit i de înv mânt,
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei
de Munc Alba
Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba,
CCD Alba

Dezvoltarea de programe de
Decembrie
Inspectori
recalificare şi/sau formare continu ,
2016
colari
în func ie de nevoile înregistrate în
sistem.
Creşterea vizibilit ii interna ionale a României prin rezultatele ob inute în educa ie

15.
15.1

Organizarea olimpiadelor şcolare pe
discipline si sportive cu participarea
elevilor la toate etapele.

16.

Coordonarea politicilor din sectorul educa iei cu politicile şi ini iativele altor
sectoare, în vederea atingerii obiectivelor mai sus men ionate
Asigurarea autonomiei de decizie la Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
nivelul şcolii în parteneriat cu
Jude ean Alba
p rin ii şi autorit ile locale
Unit i de înv mânt
contributoare.

16.1

16.2

16.3

16.4

Generalizarea programului „Şcoala
de dup şcoal ‖ în parteneriat cu
autorit ile locale, p rin i, agen i
economici.
Dezvoltarea re elei de mediatori
şcolari prin care se asigur
încurajarea particip rii popula iei
rroma la înv mântul obligatoriu.
Asigurarea promov rii ofertei de
formare continu a Casei Corpului
Didactic şi a altor furnizori de
formare profesional .
Asigurarea respect rii legisla iei
specifice form rii continue a
personalului didactic din
înv mântul preuniversitar.
Armonizarea programelor de
formare cu ini iativele altor sectoare
Deschiderea Casei Corpului
Didactic Alba c tre sistemului de

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba

februarie –
mai
2016

Inspector şcolar
general
Directori unit i
de înv mânt

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba

Septembrie
2016

Consiliul de
Administra ie al
Inspectoratului
Şcolar Jude ean
Alba, directori
unit i de
înv mânt
Inspectori
colari

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba
CJRAE

Septembrie
2016

Inspectori
colari

Inspectoratul Şcolar
Jude ean Alba
Casa Corpului Didactic
Alba
Unit i de înv mânt

31.12.2016

Conducerea
Casei Corpului
Didactic şi
Inspectoratului
Şcolar Jude ean
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17.
17.1

17.2

18.
18.1

18.2
18.3

18.4

19
19.1

19.2

educa ie, formare profesional şi
cercetare c tre societate, c tre
mediul social, economic şi cultural
prin realizarea de parteneriate.
Creşterea resurselor financiare alocate educa iei, inclusiv prin atragerea unor surse de
finan are private
Asigurarea aloca iilor bugetare
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspectori
prev zute prin bugetele aprobate
Jude ean Alba
colari
pentru anul 2016.
Compartiment
re ea colar
Contabil ef
Promovarea programelor europene
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
Inspectori
si atragerea de fonduri în scopul
Jude ean Alba
colari
creşterii calit ii actului educa ional.
Respectarea principiului dialogului social;
Implicarea comisiei paritare
Inspectoratul Şcolar
31.12.2015
inspectorat – sindicate în
Jude ean Alba
implementarea modific rilor
legislative.
Încurajarea form rii consor iilor
Inspectoratul Şcolar
31.12.2015
şcolare şi asocia iilor profesionale.
Jude ean Alba
Implicarea sindicatelor în stabilirea
Inspectoratul Şcolar
Martie 2015
criteriilor de acordare a grada iilor
Jude ean Alba,
de merit.
Sindicate
Respectarea principiilor de etic
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
profesional şi adoptarea unui
Jude ean Alba
comportament psiho-social adecvat,
Casa Corpului Didactic
în scopul realiz rii unei comunic ri
Alba
eficiente între cadrul didactic şi
Unit i de înv mânt,
responsabilul cu formarea continu
furnizori de programe
şi perfec ionarea.
de formare
Dezvoltarea managementului institu ional
Modernizarea şi
democratizarea MECTS, Casa Corpului
31.12.2016
actului
managerial:
Stabilirea Didactic Alba,
Consiliului de
Inspectoratul Şcolar al
Administra ie al CCD; Elaborarea şi Jude ului Alba
actualizarea
documentelor
de
planificare a
activit ilor; Delegarea autorit ii
prin repartizarea responsabilit ilor:
Actualizarea fişelor posturilor.
Gestionarea resurselor materiale şi
Casa Corpului Didactic
31.12.2016
financiare: completarea ritmic a
Alba
documentelor necesare func ion rii
institu iei;monitorizarea activit ilor
organizate de CCD; inventarierea
patrimoniului; asigurarea gestion rii
resurselor financiare prin
compartimentul financiar.
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Inspector şcolar
general
Inspector şcolar
general
Inspector şcolar
general
Conducerea
Casei Corpului
Didactic şi
Inspectoratului
Şcolar Jude ean

Conducerea
CCD şi ISJ

Conducerea
CCD şi ISJ

19.3

Optimizarea cadrului de desf şurare Casa Corpului Didactic
a activit ilor:
achizi ionarea Alba
mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar necesare bunei desf şur ri a
activit ii.

31.12.2016

Conducerea
CCD şi ISJ Alba

77.. C
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Nr.crt.
1.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11
1.12

1.13

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat
Termen de
Persoana responsabil
în realizare
finalizare
Organizarea unor manifest ri ştiin ifice cu scopul dezvolt rii schimbului de informa ii în
domeniul cercet rii
Atelier de traduceri- simpozion
Departamentul de
24-25 martie Departamentul de
na ional.
filologie
2016
filologie
Extremism, terorism, religie şi
Departament teologie
11 aprilie
Pr.lect. univ.dr.Ovidiu
politic .Studiu de caz: Siria
2016
Panaite
Convergen e şi provoc ri în
Facultatea de Ştiin e
15 aprilie
Facultatea de Ştiin e
domeniul Ştiin elor Economice
Economice
2016
Economice
–Conferin na ional
Sesiune studen easc de
Facultatea de Ştiin e
15 aprilie
Facultatea de Ştiin e
comunic ri „ In Extenso‖
Economice
2016
Economice
Conferin a CLIE 2016 –
Departamentul de
15 aprilie
Departamentul de
simpozion interna ional
filologie
2016
filologie
Simpozionul na ional al
Facultatea de Drept si 22-24 aprilie Ada Hurbean, Laura
studen ilor şi masteranzilor
Stiinte Sociale
2016
Cetean-Voiculescu,
Miruna Tudorascu
GeoCAD2016- conferin
Facultatea de Ştiin e
5-6 mai 2016 Maricel Palamariu
interna ional
Exacte şi Inginereşti,
Departamentul de
Ştiin e Exacte şi
Inginereşti
Tinerii în Biseric , şcoal şi
Facultatea de teologie 6-7 mai 2016 Pr.prof. univ.dr Jurcan
societate – simpozion
ortodox
Emil
interna ional.
Pr.prof. univ.dr
Mihai Himcinschi
Didactica- tradi ie şi
Catedra de
9-10 mai 2016 Conf.Univ.Dr. Ioana
actualitate, perspective
Pedagogie, Psihologie
Todor
si Didactic
Simpozionul Societ ii de
Departamentul
20-21 mai
Conf.Univ.Dr. Ing.
Geografie
Ingineria mediului
2016
Nicolae Luduşan
Dialogul culturilor între tradi ie
Departamentul de
Mai 2016
Departamentul de
şi modernitate. Edi ia a XVIII a
filologie
filologie
Sesiunea anual a
Departamentul de
10-11 iunie
Departamentul de
doctoranzilor, masteranzilor şi
filologie
2016
filologie
studen ilor
Misiune şi educa ie religioas - Facultatea de teologie 6-7 iunie 2016 Pr.prof. univ.dr
sesiune ştiin ific de
ortodox
Mihai Himcinschi
comunic ri a doctoranzilor
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1.14

Geometric Function Theory
and Applications Symposium –
simpozion interna ional

1.15

Dying and Death in 18th – 21st
Centurz europe, 9th Edition

1.16

Myth, Music, Ritual- sesiune
de comunic ri interna ional a
Centrului de cercetare a
Imaginarului Speculum
Dreptul şi provoc rile sale conferin interna ional

1.17

1.18

Simpozionul Na ional al
societ ii de Geologie
Economic

1.19

Colocviile de etnografie şi
folclor Gheorghe Pavelescu
Congresul facult ilor de
teologie din România
Educa ia din perspectiva
valorilor- conferin
interna ional
Smart Applications and
Technologies for electronic
Engineering, SATEE 2016
Simpozion pe marginea
tip riturilor de la Alba Iuliasimpozion na ional
Conferin a ICMEA- simpozion
interna ional
Istorie, Arheologie,
Muzeologie, edi ia a XXIV- a
– simpozion na ional
Conferin a CICOC – UAB,
Managementul carierei, edi ia a
IV-a
Bibliologie şi patrimoniul
cultural na ional
Sfin ii Aiudului între memoria
teologic şi cea politic a
României
Modific rile legisla iei în
principalele domenii juridicemas rotund

1.20
1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27
1.28

1.29

Facultatea de Ştiin e
Exacte şi Inginereşti,
Departamentul de
Ştiin e Exacte şi
Inginereşti
Departamentul de
Istorie
Departamentul de
filologie

Facultatea de drept

August 2016

Prof. univ.dr Nicoleta
Breaz

7-9
septembrie
2016
15-17
septembrie
2016
15-16
septembrie
2016
Septembrie
2016

Miruna Tudoraşcu

Facultatea de Ştiin e
Exacte şi Inginereşti,
Departamentul de
Ştiin e Exacte şi
Inginereşti
Facultatea de teologie
ortodox
Facultatea de teologie
ortodox
Facultatea de teologie
ortodox

4-6 octombrie
2016
octombrie
2016
octombrie
2016

Pr.lect. univ.dr. Jan
Nicolae
Pr.lect. univ.dr. Jurcan
Emil
Pr. Lect. Univ. dr. Opriş
Dorin

Facultatea de Ştiin e
Exacte şi Inginereşti

octombrie
2016

Conf. Univ. Dr. Mircea
Risteiu

Facultatea de teologie
ortodox

octombrie
2016

Pr.conf.univ.dr. Vanca
Dunmitru

Facultatea de ştiin e
economice
Departamentul de
Istorie

4-6 noiembrie
2016
11-12
noiembrie
2016
noiembrie
2016

Centrul de Informare,
Consiliere şi
Orientare în Carier
Departamentul de
Istorie
Facultatea de teologie
ortodox
Facultatea de drept
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noiembrie
2016
noiembrie
2016
8 decembrie
2016

Conf.Univ.Dr.Ing.Nicolae
Luduşan

Facultatea de ştiin e
economice
Departamentul de Istorie

Centrul de Informare,
Consiliere şi Orientare în
Carier
Departamentul de Istorie
Pr.lect.univ.dr.Alin Albu

Laura Cetean Voiculescu

2.

Dezvoltarea proiectelor de cercetare ştiin ific

2.1

ACACIA : Centros de
Universitatea
2015-2018
Universitatea
Cooperación para el Fomento,
1 Decembrie 1918 1 Decembrie 1918
Fortalecimiento y
Partener
Transferencia de Buenas
Prácticas que Apozan,
Cultivan, Adaptan, Comunican,
Innovan y Acogen a la
Comunican, Innovan yAcogen
a la Comunidad Universitaria
Project no 561754-EPP-12015-1-CO- EPPKA2-CBHEJP-Erasmus
Aquasmart Aquaculture Open
Universitatea
31.12.2018
Universitatea
Data Cloud Innovation
1 Decembrie 1918 1 Decembrie 1918
Partener
Universals and variants of
Universitatea
31.12.2017
Universitatea
English and Romanian
1 Decembrie 1918 –
1 Decembrie 1918
business metaphors. A corpuscoordonatoare
based conceptual mapping of
contemporary journalese
Intelligent Management of
Universitatea
31.12.2018
Universitatea
Heritage Buildings
1 Decembrie 1918 1 Decembrie 1918
Partener
From inhumation to cremation
Universitatea
31.12.2016
Universitatea
in Romanian Neolitic and
1 Decembrie 1918 –
1 Decembrie 1918
Eneolithic.New archaeological
Promotoare,
evidence, burial practice and
coordonatoare
osteological approach
Monastic Life, Art and
Universitatea
31.12.2016
Universitatea
Technologz at the Bizere
1 Decembrie 1918 –
1 Decembrie 1918
Monastery, Arad County,
Promotoare,
Romania
coordonatoare
Cartea româneasc veche în
Universitatea
31.12.2016
Universitatea
Imperiul Habsburgic (16911 Decembrie 1918 –
1 Decembrie 1918
1830). Recuperarea unei
Promotoare,
identit i culturale.
coordonatoare
Asigurarea continuit ii seriilor de date - continuarea procesului de colectare, prelucrare şi
monitorizare a cercet rilor statistice de referin ale Statisticii Oficiale, în conformitate cu
Regulamentele europene din domeniul statistic

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.

3.1

Colectarea, procesarea,
validarea şi transmiterea
datelor c tre INS pentru
cercet rile statistice ce au ca
surs de finan are bugetul de
stat, conform graficului
cercet rilor statistice anuale şi
infra-anuale.

Direc ia Regional de
Statistic Alba

37

31.12.2016

Director executiv

4.
4.1

5.

5.1

Continuarea procesului de extindere a indicatorilor statistici, în conformitate cu noile
Regulamente europene din domeniul statistic.
Colectarea, procesarea,
Direc ia Regional de
31.12.2016
Director executiv
validarea şi transmiterea
Statistic Alba
datelor c tre INS pentru
cercet rile statistice ce au ca
surs de finan are bugetul de
stat, conform graficului
cercet rilor statistice anuale şi
infra-anuale.
Intensificarea procesului de armonizare cu standardele şi Regulamentele europene participarea la proiectele cu finan are extern ce privesc armonizarea Sistemului Statistic
Na ional cu Sistemul Statistic European.
Colectarea, procesarea,
Direc ia Regional de
31.12.2016
Director executiv
validarea şi transmiterea
Statistic Alba
datelor c tre INS pentru
cercet rile statistice ce au
finan are din fonduri externe,
conform graficului cercet rilor
statistice.

88.. E
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Nr.crt.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

1.7

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
realizare
Creşterea securit ii energetice a jude ului Alba

Termen de
finalizare

S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Modernizare LEA 0,4 kV str.
Transilvania Sud S.A.
Nazareth Ilit, Alba Iulia
S.D.E.E. Alba
M rire grad siguranț rețele
S Electrica Distribuție
electrice zona West Company, Alba Transilvania Sud S.A.
Iulia
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Sistem de automatizare a distribuției
Transilvania Sud S.A.
PA-PT etapa 3
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Electrificare gospod rii Goa ele i
Transilvania Sud S.A.
Boc itura
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Reabilitare cl dire sediu SDEE Alba Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Modernizare LEA 0,4 kV Cîmpeni
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba

31.12.2016

Modernizare LEA 20 kV CîmpeniB ița
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31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Persoana
responsabil

Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba

1.8

Modernizare LEA 0,4 kV i
bran amente Geoagiu de Sus

1.9

Modernizare LEA 0,4 kV i
bran amente Gâmba

1.10

Modernizare LEA 0,4 kV i
bran amente Oiejdea

1.11

Îmbun t țire nivel tensiune LEA 0,4
kV Gura Ro iei

1.12

Modernizare LEA 0,4 kV i
bran amente Ciuguzel

1.13

Îmbun t țire nivel tensiune LEA 0,4
kV Vama Seaca

1.14

Modernizare LEA 0,4 kV i
bran amente Cisteiu de Mure

1.15

Îmbun t țire nivel tensiune LEA 0,4
kV circuit din PT 3 Pianu de Sus

1.16

Îmbun t țire nivel tensiune circuit
str. tefan cel Mare din PT 7 Teiu

1.17

Îmbun t țire nivel tensiune LEA 0,4
kV PT 2 Cric u

1.18

Modernizare LEA 0,4 kV Dealul
Muntelui

1.19

Îmbun t țire nivel tensiune circuit
Vere din PT 4 Teiu

1.20

Modernizare cl dire punct de lucru
Cîmpeni

1.21

Modernizare cl dire punct de lucru
Abrud

1.22

M rire grad de siguranț în
alimentarea cu energie electric a
consumatorilor din LEA 20 kV
Jidvei i LEA 20 kV Cop a Mic

S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
S Electrica Distribuție
Transilvania Sud S.A.
S.D.E.E. Alba
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31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba
Director
S.D.E.E. Alba

99.. F
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Nr.crt.
1.

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
realizare
Combaterea criminalit ii economico-sociale

Termen de
finalizare

Persoana
responsabil

1.1

Considerarea evaziunii fiscale drept
infrac iune economico-financiar şi
pedepsirea ei ca atare.

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Alba - A.I.F.
IPJ Alba

31.12.2016

Şef AJFP Alba,
Şef AJFP adj.
A.I.F.

1.2

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

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Alba - A.I.F., IPJ Alba

31.12.2016

Şef AJFP Alba,
Şef AJFP adj.
A.I.F.

1.3

Cooperarea cu administra ii fiscale
din alte state, prin schimbul de
informa ii fiscale

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Alba - A.I.F., IPJ Alba

31.12.2016

Şef AJFP Alba,
Şef AJFP adj.
A.I.F.

2.

Creşterea capacit ii de administrare fiscal - asigurarea colect rii eficiente a veniturilor
statului şi acordarea unei aten ii deosebite dezvolt rii unei rela ii de parteneriat cu
comunitatea oamenilor de afaceri
Creşterea capacit ii administrative Administra ia Jude ean
31.12.2016
Şef AJFP Alba,
a institu iilor de colectare a
a Finan elor Publice
Şef AJFP adj.
impozitelor şi taxelor.
Alba
A.I.F.
Intensificarea urm ririi execu iei
Administra ia Jude ean
31.12.2016
Şef AJFP Alba,
bugetului de stat pentru toate sursele
a Finan elor Publice
Şef AJFP adj.
de venituri bugetare;creşterea
Alba
A.I.F.
eficien ei colect rii veniturilor prin
creşterea colect rii prin conformare
voluntar sau prin intensificarea
m surilor de executare silit .
Dezvoltarea unei preocup ri permanente pentru îmbun t irea activit ii, în special în ceea ce
priveşte oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corect
asupra respect rii legisla iei fiscale - la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Alba
Creşterea capacit ii administrative Administra ia Jude ean
31.12.2016
Şef AJFP Alba,
de a oferi servicii de calitate în
a Finan elor Publice
Şef AJFP adj.
rela ia cu to i contribuabilii.
Alba
A.I.F.
informarea corect a contribuabililor
în ceea ce priveşte termenele de
depunere a declara iilor fiscale, de
plat
a obliga iilor fiscale şi
modific rile aduse legisla iei fiscale.
Îndrumarea şi sprijinirea unit ilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi
execu ia acestora
Raportarea la MFP a situa iilor Administra ia Jude ean
31.12.2016
Şef AJFP Alba,
privind execu ia operativ a contului
a Finan elor Publice
Şef AJFP adj.
Trezoreriei Statului; contului de
Alba
A.I.F.
execu ie a cheltuielilor bugetului de

2.1

2.2

3.

3.1

4.
4.1
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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
disponibilit ilor
existente
în
conturile unit ilor administrativ
teritoriale;
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 c tre unit ile administrativ
teritoriale;

4.3

Monitorizarea
permanent
a Administra ia Jude ean
31.12.2016
Şef AJFP Alba,
cheltuielilor de personal şi a
a Finan elor Publice
Şef AJFP adj.
num rului de posturi la unit ile
Alba
A.I.F.
administrativ teritoriale din jude ul
Alba.
În sprirea gradului de sanc ionare pentru evaziune fiscal , concomitent cu creşterea gradual
a func iei preventive a controlului fiscal, având ca scop reducerea fraudei în domeniul
produselor accizabile
Urm rirea mişc rilor de produse
Biroul Vamal de
31.12.2016
Şef Birou Vamal
accizabile în regim suspensiv de
Interior Alba
Biroul Vamal de
accize.
Interior Alba
Responsabil:
Compartimentul
Mişc ri Produse
Accizabile
Îmbun t irea activit ii de
Biroul Vamal de
31.12.2016
Şef Birou Vamal
supraveghere a produc iei de
Interior Alba
Biroul Vamal de
produse accizabile de c tre
Interior Alba
gospod riile individuale.
Responsabil:
Compartimentul
Mişc ri Produse
Accizabile
Eliberarea autoriza iilor/ atestatelor
Biroul Vamal de
31.12.2016
Şef Birou Vamal
în domeniul produselor accizabile
Interior Alba
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Compartiment
Autoriz ri
Prevenirea, descoperirea şi combaterea oric ror acte şi fapte din domeniul vamal care au ca
efect evaziunea şi frauda vamal
Organizarea şi desf şurarea de
Biroul Vamal de
31.12.2016
Şef Birou Vamal
ac iuni şi controale în domeniul
Interior Alba
Biroul Vamal de
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5.

5.1

5.2

5.3

6.
6.1

Administra ia Jude ean
a Finan elor Publice
Alba

31.12.2016

Şef AJFP Alba,
Şef AJFP adj.
A.I.F.

6.2

7.

vamal în ceea ce priveşte prevenirea
importurilor şi introducerii pe pia
a unor produse care s prejudicieze
s n tatea şi via a consumatorilor sau
interesul economic al acestora;
prevenirea şi combaterea traficului
cu m rfuri care încalc un drept de
proprietate intelectual .
Efectuarea şi urm rirea încheierii
opera iunilor de tranzit.

Interior Alba
Responsabil:
Şef Birou
Supraveghere şi
Control Vamal

Şef Birou Vamal
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil
NCTS
Creşterea eficacit ii administra iei vamale prin creşterea gradului de colectare
Biroul Vamal de
Interior Alba

31.12.2016

7.1

Realizarea activit ii de control
vamal ulterior

Biroul Vamal de
Interior Alba

31.12.2016

7.2

Fluidizarea traficului de m rfuri prin Biroul Vamal de
reducerea timpilor de sta ionare în
Interior Alba
vam pentru m rfurile care nu
justic control documentar şi fizic,
în baza analizei de risc

31.12.2016

Şef Birou Vamal
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Şef Birou
Supraveghere şi
Control Vamal
Şef Birou Vamal
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Şef Birou
Supraveghere şi
Control Vamal
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1.

1.1.

1.2

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea
Termen de finalizare
Persoana
implicat în
responsabil
realizare
Diseminarea informa iilor legate de modalitatea şi oportunitatea de accesare a fondurilor
europene.
Prezentarea programelor de
finan are ini iate şi sus inute de
Guvernul României şi informarea
Institu ia
autorit ilor şi a cet enilor prin
Prefectului
31.12.2016
Prefect
intermediul mass media, poştei
electronice precum şi prin postarea
acestora pe site-ul institu iei.
Prezentarea programelor de
Institu ia
Prefect
finan are ini iate şi sus inute de
Prefectului
Director ADR
Uniunea European şi alte
ADR Centru
Director
31.12.2016
organisme interna ionale şi
Oficiul
OJFIR
informarea autorit ilor şi a
Jude ean
Director
42

cet enilor prin intermediul mass
media, poştei electronice precum şi
prin postarea acestora pe site-ul
institu iei.

1.3

1.4

1.5

1.6

pentru
Finan area
Investi iilor
Rurale Alba
(OJFIR)
OIR –
POSDRU

Furnizarea de informa ii şi sprijin
personalizat pentru poten ialii
beneficiari, cu privire la
oportunit ile de finan are active pe
POSDRU.
Seminarii de informare a publicului
general şi a poten ialilor beneficiari,
cu privire la liniile de finan are ce
urmeaz a se deschide.
OIR -POSDRU
Întâlniri cu beneficiarii în scopul
clarific rii problemelor ap rute în
implementare.
Prezentarea listei beneficiarilor ale
c ror proiecte au fost contractate,
finan ate din POSDRU 2013-2016,
cu ocazia seminariilor organizate,
în vederea creşterii conştientiz rii
poten ialilor beneficiari
Institu ia
Organizarea şi realizarea de
Prefectului
seminarii, ateliere de lucru privind
ADR Centru
Oficiul
posibilit ile de finan are existente
prin fonduri europene, regionale şi
Jude ean
guvernamentale, modalit i de
pentru
accesare a fondurilor şi de
Finan area
dezvoltare
a
proiectelor,
Investi iilor
procedurile de selec ie, evaluare,
Rurale Alba
implementare şi achizi ii.
(OJFIR)
Implementarea Programului
Opera ional Regional la nivelul
Regiunii Centruprin:
1. Urm rirea implement rii
proiectelor contractate;
2. Evaluarea şi contractarea
proiectelor POR;
3. Ac iuni de promovare a
POR 2014-2020
Identificarea şi eliminarea
blocajelor şi lacunelor din sistemele
de implementare a fondurilor
europene , cu accent pe creşterea
gradului de utilizare şi a calit ii
proiectelor finan ate.

ADR Centru

ADR Centru

43

OIRPOSDRU

31.12.2016

Director
OIRPOSDRU

31.12.2015

Prefect
Director ADR
Director
OJFIR
Director
OIRPOSDRU

31.12.2016

31.12.2016

Director ADR

Director ADR

1.7

2
2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

3.2

Actualizarea bazei de date cu
Institu ia
proiectele aflate în curs de
Prefectului
31.12.2016
Prefect
implementare finantate prin fonduri
europene.
ABSORB IA FONDURILOR EUROPENE ÎN AGRICULTUR
Implementarea eficient a Politicii Agricole Comune
Finalizarea implement rii
31.12.2016
Director
Oficiul
programelor pentru perioada 2007OJFIR
Jude ean
2013 şi lansarea tuturor
pentru
programelor pentru perioada 2014Finan area
2020.
Investi iilor
Rurale Alba
Implementarea tehnic şi financiar
31.12.2016
Director
Oficiul
a m surilor şi subm surilor care pot
OJFIR
Jude ean
fi finan ate în cadrul programului
pentru
PNDR 2014-2020.
Finan area
Investi iilor
Rurale Alba
Realizarea ac iunilor de promovare
31.12.2016
Director
Oficiul
şi informare în scopul creşterii
OJFIR
Jude ean
num rului de cereri de finan are
pentru
depuse şi creşterii gradului de
Finan area
absorb ie a fondurilor destinate
Investi iilor
agriculturii şi dezvolt rii rurale în
Rurale Alba
jude ul Alba.
Încurajarea transferului între
31.12.2016
Director
Oficiul
genera ii:instalarea tinerilor
OJFIR
Jude ean
fermieri, sprijin pentru dezvoltarea
pentru
fermelor mici etc.
Finan area
Investi iilor
Rurale Alba
Dezvoltarea comunit ilor din mediul rural prin creşterea rolului Grupurilor de ac iune Local .
Sprijin în organizarea produc torilor agricoli, inclusiv prin înt rirea serviciilor de consultan
şi consiliere
Realizarea ac iunilor de promovare
31.12.2016
Director
Oficiul
şi informare în scopul creşterii
OJFIR
Jude ean
num rului de cereri de finan are
pentru
depuse şi creşterii gradului de
Finan area
absorb ie a fondurilor destinate
Investi iilor
agriculturii şi dezvolt rii rurale în
Rurale
Alba
jude ul Alba
Identificarea şi eliminarea lacunelor
31.12.2016
Director
Oficiul
şi blocajelor din sistemele de
OJFIR
Jude ean
implementare a fondurilor europene
pentru
cu accent pe creşterea gradului de
Finan area
utilizare şi a calit ii proiectelor
Investi iilor
finan ate.
Rurale Alba
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3.3

4.
4.1

4.2

4.3

5.
5.1

5.2

Încurajarea transferului de
cunoştin e şi al inov rii în
agricultur , silvicultur şi în zonele
rurale prin creşterea rolului
Grupurilor de Ac iune Local .

31.12.2016
Director
Oficiul
OJFIR
Jude ean
pentru
Finan area
Investi iilor
Rurale Alba
Accelerarea procesului de dezvoltare rural , inclusiv a serviciilor în spa iul rural
Analizarea şi aprobarea actelor
31.12.2016
Director
Oficiul
adi ionale aferente contractelor
OJFIR
Jude ean
încheiate ca urmare a select rii
pentru
proiectelor f r construc ii montaj
Finan area
în sesiunile anterioare (M surile şi
Investi iilor
subm surile:SM 4.1, SM 4.2, SM
Rurale Alba
4.2.a, SM 6.3, SM 6.1, SM 8.1, SM
9.1a, SM 19.1, SM 6.4, SM 6.2).
Analizarea şi avizarea dosarelor de
31.12.2016
Director
Oficiul
achizi ii bunuri, servicii şi dot ri
OJFIR
Jude ean
achizi ii simple (M surile şi
pentru
subm surile:SM 4.1, SM 4.2, SM
Finan area
4.2a, SM 6.2,SM 6.4).
Investi iilor
Rurale Alba
Preautorizarea dosarelor de cereri
31.12.2016
Director
Oficiul
de plat depuse (M surile şi
OJFIR
Jude ean
subm surile: SM 4.1, SM 4.2, SM
pentru
4.2a,SM 6.3, SM 6.1, SM 8.1, SM
Finan area
9.1a, SM 16, SM 19.2, SM6.4,
Investi iilor
SM6.2, SM19.1).
Rurale Alba
Creşterea performan ei şi eficien ei sectorului agro-alimentar cu accente pe calitatea şi
diferen ierea produselor
Analizarea cererilor de finan are,
31.12.2016
Director
Oficiul
cererilor de plat depuse şi
OJFIR
Jude ean
întocmirea certificatelor de plat
pentru
depuse şi întocmirea certificatelor
Finan area
de plat ce se vor depune în 2016 şi
Investi iilor
aprobarea dosarelor de achizi ii
Rurale Alba
simple ce in de competen a
Oficiului Jude ean (M suri aprobate
prin PNDR 2014-2020)
Stimularea agriculturii de mijloc
prin promovarea fermelor de
familie, a asocierii agricultorilor şi
alanturilor scurte de desfacere a
produselor agricole

Oficiul
Jude ean
pentru
Finan area
Investi iilor
Rurale Alba
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31.12.2016

Director
OJFIR

6.

Restructurarea şi creşterea performan ei în sectorul pomicol

6.1

Verificarea criteriilor de
31.12.2016
Director
Oficiul
eligibilitate, selec ie, verificarea
OJFIR
Jude ean
conformit ii şi eligibilit ii
pentru
documentelor la acordarea deciziei
Finan area
de finan are şi a contractelor
Investi iilor
cererilor de finan are, verificarea
Rurale Alba
actelor adi ionale, verificarea
cererilor de plat aferente SM4.1a.
Derularea campaniei de primire a cererilor unice 2016 si autorizarea la plat a cererilor din
campania 2015
Pregatirea
campaniei
2016
Agen ia de
28.02.2016
Director
informarea fermierilor, planificarea
Pl i şi
executiv şi
fermierilor
instruirea
pe Interven ie în
personalul cu
functionalitatea IPA online.
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Preluarea cererilor de plat
pe
Agen ia de
01.03.-15.05.2016
Director
suprafa
cu suprafe e riguros
Pl i şi
16.05.2016-10.06.2016 cu executiv şi
identificate, inregistrarea, operarea Interven ie în
penalizari de1% zi
personalul cu
si verificarea lor.
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Primirea formularelor M de
Agen ia de
Pana in data de 31.05.2016 Director
completare
si
schimbare
a
Pl i şi
fara penalizari
executiv şi
declaratiilor fermierilor.
Interven ie în
01.06.-10.06.2016 cu
personalul cu
Agricultur
penalizari de 1%/zi
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Rezolvarea inconsistentelor si
Agen ia de
31.12.2016
Director
pregatirea dosarelor pentru
Pl i şi
executiv şi
esantionul de control.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Controlul pe teren al cererilor
Agen ia de
31.12.2016
Director
selectate in esantionul de control.
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Rezolvarea supradeclararilor si
Agen ia de
31.12.2016
Director
suprapunerilor
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Procesarea platilor necuvenite
Agen ia de
31.12.2016
Director
campania 2015 fata de anii
Pl i şi
executiv şi
anteriori- solicitarea de introducere Interven ie în
personalul cu
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7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6.

7.7.

Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Constatarea creantelor generate de
Agen ia de
31.12.2016
Director
derularea fondurilor comunitare
Pl i şi
executiv şi
pentru agricultura precum si a Interven ie în
personalul cu
fondurilor de co-finantare aferente (
Agricultur
atribu ii
semnalarea
neregulilor
si Alba Centrul
intocmirea titlurilor de creanta)
jude ean
Recuperarea debitelor pana la sold
Agen ia de
31.12.2016
Director
―0‖ fie prin compensare fie prin
Pl i şi
executiv şi
celelalte proceduri specifice
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate
copiilor din institu iile şcolare
Informarea solicitan ilor cu privire
Agen ia de
31.12.2016
Director
la regulile de desf şurare ale acestei
Pl i şi
executiv şi
m suri şi punerea la dispozi ia Interven ie în
personalul cu
acestora a formularelor necesare
Agricultur
atribu ii
solicit rii sprijinului financiar
Alba Centrul
jude ean
Gestionarea
administrativ
a
Agen ia de
31.12.2016
Director
cererilor de plat
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Controlul pe teren al cererilor
Agen ia de
31.12.2016
Director
selectate in esantionul de control
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Acordarea sprijinului financiar în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în
şcoli
in program a procesarii acestora

7.8.

7.9.

8.
8.1

8.2

8.3

9.

9.1

Informarea solicitan ilor cu privire
la regulile de desf şurare ale acestei
m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare
solicit rii sprijinului financiar.

9.2

Gestionarea administrativ a
cererilor de plat .

Agen ia de
Pl i şi
Interven ie în
Agricultur
Alba Centrul
jude ean
Agen ia de
Pl i şi
Interven ie în
Agricultur
Alba Centrul
jude ean
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31.12.2016

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii

31.12.2016

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii

10

Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia planta iilor viticole

10.1

Informarea solicitan ilor cu privire
la regulile de desf şurare ale acestei
m suri şi punerea la dispozi ia
acestora a formularelor necesare
solicit rii sprijinului financiar

10.2

Gestionarea
administrativ
cererilor de plat

10.3

Control pe teren

11.
11.1

11.2

11.3

12.
12.1

12.2.

a

Agen ia de
Pl i şi
Interven ie în
Agricultur
Alba Centrul
jude ean
Agen ia de
Pl i şi
Interven ie în
Agricultur
Alba Centrul
jude ean

31.12.2016

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii

31.12.2016

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii

Agen ia de
31.12.2016
Director
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Acordarea ajutorului comunitar pentru asigurarea recoltei planta iilor viticole cu soiuri pentru
struguri de vin
Informarea solicitan ilor cu privire
Agen ia de
31.12.2016
Director
la regulile de desf şurare ale acestei
Pl i şi
executiv şi
m suri şi punerea la dispozi ia
Interven ie în
personalul cu
acestora a formularelor necesare
Agricultur
atribu ii
solicit rii sprijinului financiar.
Alba Centrul
jude ean
Gestionarea administrativ a
Agen ia de
31.12.2016
Director
cererilor de plat .
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Control pe teren.
Agen ia de
31.12.2016
Director
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
M sura de investi ii în sectorul vinicol
Informarea solicitantilor cu privire
Agen ia de
31.12.2016
Director
la depunerea cererilor pentru
Pl i şi
executiv şi
acordarea sprijinului financiar
Interven ie în
personalul cu
pentru m sura de investi ii –dosare
Agricultur
atribu ii
care au avut aprobate programul de
Alba Centrul
investitii.
jude ean
Gestionarea administrativ a
Agen ia de
31.12.2016
Director
cererilor de plat
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
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13.
13.1

13.2

13.3.

14.
14.1

14.2

15.
15.1

15.2.

Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Acordarea ajutorului financiar comunitar şi na ional acordat în sectorul apicol
Informarea solicitan ilor cu privire
Agen ia de
31.12.2016
Director
la regulile de desf şurare ale acestei
Pl i şi
executiv şi
m suri şi punerea la dispozi ia Interven ie în
personalul cu
acestora a formularelor necesare
Agricultur
atribu ii
solicit rii sprijinului financiar.
Alba Centrul
jude ean
Gestionare
administrativ
a
Agen ia de
31.12.2016
Director
cererilor
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Control pe teren
Agen ia de
31.12.2016
Director
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
M sura 215-pachetul A-pl i privind bun starea animalelor porcine, pachetul B- pl i privind
bun starea animalelor p s ri
Informarea solicitan ilor şi punerea
Agen ia de
31.12.2016
Director
la dispozi ia acestora a formularelor
Pl i şi
executiv şi
necesare.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Primirea,operarea,verificarea
Agen ia de
31.12.2016
Director
deconturilor justificative, emiterea
Pl i şi
executiv şi
situatiilor centralizatoare ,eliberarea Interven ie în
personalul cu
adeverintelor,autorizarea la plata.
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Renta viager
Informarea solicitan ilor şi punerea
Agen ia de
31.12.2016
Director
la dispozi ia acestora a formularelor
Pl i şi
executiv şi
necesare.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Primire documente,vizare carnete
rentieri

Agen ia de
Pl i şi
Interven ie în
Agricultur
Alba Centrul
jude ean
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01.01. -31.12.2016-primire
documente,
01.03-31.08.2016-vizare
carnete rentieri

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii

16.
16.1

16.2

17
17.1

17.2

18
18.1

18.2

18.3

18.4

Acordarea accizei reduse pentru motorina conform HG 1174/2014
Informarea solicitan ilor şi
Agen ia de
31.12.2016
Director
punerea la dispozi ia acestora a
Pl i şi
executiv şi
formularelor necesare
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Primirea, generarea, operarea,
Agen ia de
31.12.2016
Director
verificarea cererilor, emiterea
Pl i şi
executiv şi
situatiilor centralizatoare.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Efectuarea pl ilor pentru beneficiarii autoriza i pentru toate schemele de plat din bugetul
na ional
Plata tuturor fermierilor autorizati
Agen ia de
31.12.2016
Director
la plata
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Contabilizarea tuturor
Agen ia de
31.12.2016
Director
operatiunilor eferente sumelor
Pl i şi
executiv şi
autorizate si platite pentru toate
Interven ie în
personalul cu
schemele din buget national
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Gestionarea eficient a resurselor umane şi materiale
Suplimentare personal, recrutarea,
Agen ia de
31.12.2016
Director
selectia şi preg tirea de resurse
Pl i şi
executiv şi
umane
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Monitorizarea, coordonarea şi
Agen ia de
31.12.2016
Director
controlul
structurilor
Pl i şi
executiv şi
organizatorice, a statelor de func ii.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Întocmirea lunara a contului de
Agen ia de
31.12.2016
Director
execu ie bugetar , monitorizarea
Pl i şi
executiv şi
cheltuielior
de
personal
şi Interven ie în
personalul cu
transmiterea lor lunara la D.Ec. din
Agricultur
atribu ii
aparatul central.
Alba Centrul
jude ean
Securitate active (-disponibilit i
Agen ia de
31.12.2016
Director
b neşti) Asigurarea disponibilului
Pl i şi
executiv şi
de resurse financiare.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
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18.5

18.6

18.7

19.

19.1

19.2.

19.3.

19.4.

jude ean
Întocmeşte
toate
situa iile
Agen ia de
31.12.2016
Director
trimestriale privind
raport rile
Pl i şi
executiv şi
trimestriale:
BILANT,
Raport Interven ie în
personalul cu
CFPP
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Programul
anual de achizi ii
Agen ia de
31.12.2016
Director
publice, bunuri şi servicii
Pl i şi
executiv şi
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Înnoirea
parcului
auto,
Agen ia de
31.12.2016
Director
administrarea parcului auto şi a
Pl i şi
executiv şi
celorlalte bunuri de inventar
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Asigurarea legalit ii şi apararea drepturilor si intereselor legitime ale APIA in fa a instan elor
judec toreşti de toate gradele, a organelor de urm rire penal , precum şi a tuturor autorit ilor
şi organelor administrative cu atribu ii jurisdic ionale
Acordarea avizului de legalitate
Agen ia de
31.12.2016
Director
pentru:
deciziile
directorului
Pl i şi
executiv şi
executiv, contractele, conven iile, Interven ie în
personalul cu
protocoalele, titluri de crean ,
Agricultur
atribu ii
r spunsurile, notele, elaborate de Alba Centrul
serviciile si birourile din cadrul
jude ean
centrului jude ean.
Acordarea de consultan juridic
Agen ia de
31.12.2016
Director
serviciilor birourilor/compartimente
Pl i şi
executiv şi
din cadrul centrului jude ean.
Interven ie în
personalul cu
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
Formularea si promovare de actiuni
Agen ia de
31.12.2016
Director
in litigiile in care APIA este parte,
Pl i şi
executiv şi
potrivit
legii,
la
solicitarea Interven ie în
personalul cu
Directorului executiv al Centrului
Agricultur
atribu ii
jude ean.
Alba Centrul
Formularea
si
promovarea
jude ean
apararilor, c ilor de atac ordinare şi
extraordinare, precum si a oricaror
alte acte de procedura in litigiile in
care APIA este parte.
Studierea prevederilor cuprinse în
Agen ia de
31.12.2016
Director
Monitorul Oficial.
Pl i şi
executiv şi
Propuneri de modificare/completare Interven ie în
personalul cu
a procedurilor de lucru
Agricultur
atribu ii
Alba Centrul
jude ean
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20.
20.1

20.2

Promovarea imaginii APIA CJ ALBA, rela ii cu publicul
Oferirea de informa ii fermierilor şi
Agen ia de
mass-mediei atât prin consiliere
Pl i şi
direct la sediul APIA cât şi prin e- Interven ie în
mail şi telefon, pentru accesarea
Agricultur
formelor de sprijin derulate de Alba Centrul
APIA. Elaborarea, redactarea şi
jude ean
difuzarea de materiale informative.
Comunicarea în presa şi mass
media judeteana a tuturor masurilor
de finantare derulate prin APIA a
termenelor si conditiilor de
acordare.
Respectarea
termenelor
şi
Agen ia de
prevederilor legale în ceea ce
Pl i şi
priveşte r spunsul la petitii, adrese, Interven ie în
solicitari.
Agricultur
Alba Centrul
jude ean

31.12.2016

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii

31.12.2016

Director
executiv şi
personalul cu
atribu ii
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Entitatea implicat în
realizare
Îmbun t irea activit ii de metrologie

Termen de
finalizare

1.1

Extinderea cooper rii şi dialogului
cu societatea civil , cu celelalte
institu ii ale statului care au atribu ii
în domeniul de interes public
privind s n tatea şi siguran a
popula iei, ordinea public , protec ia
mediului, protec ia consumatorilor,
perceperea taxelor şi impozitelor şi
corectitudinea tranzac iilor
comerciale.

31.12.2016

Coordonator
SJML Alba

1.2

Intensificarea activit iilor de
control în pie e, t rguri şi oboare din
jude .

31.12.2016

Coordonator
SJML Alba

Nr.crt.
1.

Obiectivul/Ac iuni

Serviciul Jude ean de
Metrologie Legal Alba
Direc ia
pentruAgricultur şi
Dezvoltare Rural Alba
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia
Consumatorilor Alba
Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Alba
Serviciul Jude ean de
Metrologie Legal Alba
Direc ia
pentruAgricultur şi
Dezvoltare Rural Alba
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
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Persoana
responsabil

Alba
Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia
Consumatorilor Alba
Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Alba
1.3

Ac iuni de control şi verificare
privind respectarea cerin elor la
preambalarea unor produse în
func ie de mas sau volum, în
conformitate cu HG 530/2001.

31.12.2016

Coordonator
SJML Alba

1.4

Organizarea de verific ri tehnice a
mijloacelor de joc, cu respectarea
Normelor de verificare tehnic a
acestora.

Serviciul Jude ean de
Metrologie Legal Alba
Direc ia
pentruAgricultur şi
Dezvoltare Rural Alba
Sistemul de
Gospod rire a Apelor
Alba
Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia
Consumatorilor Alba
Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Alba
Serviciul Jude ean de
Metrologie Legal Alba
Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Alba

31.12.2016

Coordonator
SJML Alba

1.5

Asigurarea legalit ii mijloacelor de
Serviciul Jude ean de
m surare prin efectuarea de
Metrologie Legal Alba
verificari metrologice si/sau
etalon ri.
Modernizarea laboratorului de verific ri metrologice

31.12.2016

Coordonator
SJML Alba

2.
2.1

2.2

2.3.

2.4.

3.

Intensificarea ac iunilor pentru
Serviciul Jude ean de
31.12.2016
Coordonator
recâştigarea de noi pie e la serviciile Metrologie Legal Alba
SJML Alba
oferite (etalonari/verificari).
Modernizarea dot rii prin
Serviciul Jude ean de
31.12.2016
Coordonator
achizi ionarea unor etaloane de nivel Metrologie Legal Alba
SJML Alba
tehnic performant pentru: lungimi,
mase, for e.
Autorizarea persoanelor fizice şi
Serviciul Jude ean de
31.12.2016
Coordonator
juridice de a efectua verific ri
Metrologie Legal Alba
SJML Alba
metrologice pentru mijloacele de
m surare supuse controlului
metrologic legal.
Supravegherea şi monitorizarea
Serviciul Jude ean de
31.12.2016
Coordonator
agen ilor economici autoriza i
Metrologie Legal Alba
SJML Alba
privind respectarea condi iilor
ini iale care au stat la baza
autoriz rii/aviz rii lor.
Ridicarea calit ii vie ii, prin m suri de protejare a consumatorilor împotriva riscului de a
achizi iona produse sau de a li se presta servicii care ar putea s le afecteze via a, s n tatea,
securitatea sau interesele economice
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3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5.

Organizarea de controale tematice
Comisariatul Jude ean
transmise de ANPC Bucureşti
pentru Protec ia
Bucureşti, precum şi a celor
Consumatorilor Alba
elaborate la nivel jude ean.
Ac iuni de control pentru depistarea Comisariatul Jude ean
şi retragerea de pe pia atât a
pentru Protec ia
produselor alimentare şi
Consumatorilor Alba
nealimentare cât şi a presta iilor de
servicii care prezint risc asupra
s n t ii sau intereselor economice
ale consumatorilor.
Ac iuni de cercetare a reclama iilor
Comisariatul Jude ean
primitre din partea consumatorilor, a pentru Protec ia
asocia iilor de protec ie a
Consumatorilor Alba
consumatorilor sau de la alte
institu ii.
Înt rirea sistemului de supraveghere a pie ei

31.12.2016

Comisar şef adj.
Comisarii de
specialitate

31.12.2016

Comisar şef adj.
Comisarii de
specialitate

31.12.2016

Comisar şef adj.
Comisarii de
specialitate

Ac iuni de supraveghere pe pia şi Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
în unit ile vamale a conformit ii pentru Protec ia
Comisarii de
produselor importate la solicitarea Consumatorilor Alba
specialitate
organelor vamale.
Participarea în comisii mixte de Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
preluare, evaluarea, distrugere a pentru Protec ia
Comisarii de
bunurilor confiscate – ac iuni Consumatorilor Alba
specialitate
comune cu Institu ia Prefectului,
Poli ia
Alba,
Administrația
Județean
a Finanțelor Publice
Alba, Biroul vamal de control şi
v muire la interior Alba
Implementarea unui program de Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
evaluare a securit ii produselor prin pentru Protec ia
Comisarii de
prelev ri de probe şi efectuarea Consumatorilor Alba
specialitate
încerc rilor în laboratoare acreditate
sau agreate.
Dezvoltarea sistemului rapid de
Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
informa ii privind produsele
pentru Protec ia
Comisarii de
notificate prin sistemul RAPEX cu
Consumatorilor Alba
specialitate
risc grav şi imediat asupra vie ii,
s n t ii, securit ii sau intereselor
economice ale consumatorilor.
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 desp gubi i pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunz toare a produselor şi serviciilor

5.1

Asigurarea
consultan ei
agen ii economici.

5.2

Acordarea de
consumatori.

consiliere

pentru Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia
Consumatorilor Alba
pentru Comisariatul Jude ean
pentru Protec ia
Consumatorilor Alba
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31.12.2016

Comisarii de
specialitate

31.12.2016

Comisarii de
specialitate

5.3

5.4

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Realizarea unei emisiuni
Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
s pt mânale radio/ TV privind
pentru Protec ia
drepturile consumatorilor.
Consumatorilor Alba
Asigurarea inform rii permanente a Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
consumatorilor prin intermediul unei pentru Protec ia
linii telefonice precum şi site-ul
Consumatorilor Alba
www.anpc.gov.ro;
reclamatii.alba@opc.ro;
alba@opc.ro Tel cons 0800080999 ;
tel/fax 0258/811.946
Extinderea cooper rii şi dialogului cu societatea civil şi cu celelalte institu ii ale statului care
au atribu ii în domeniul protej rii vie ii, s n t ii, securit ii sau intereselor economice ale
consumatorilor
Asigurarea de sprijin şi consultan
Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
pentru Asocia iile de protec ie a
pentru Protec ia
Comisarii de
consumatorilor din jude .
Consumatorilor Alba
specialitate
Întocmirea programului privind
Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
derularea ac iunilor speciale cu
pentru Protec ia
Comisarii de
ocazia Zilei Mondiale a
Consumatorilor Alba
specialitate
Consumatorilor.
Desf şurarea ac iunilor de control în Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
domeniul serviciilor comunitare.
pentru Protec ia
Comisarii de
Consumatorilor Alba
specialitate
Întâlniri cu asocia iile
Comisariatul Jude ean
31.12.2016
Comisar şef adj.
consumatorilor, cu asocia iile
pentru Protec ia
Comisarii de
patronale şi profesionale.
Consumatorilor Alba
specialitate
Satisfacerea necesarului de produse miniere la pre uri competitive, în condi ii de siguran şi
cu respectarea principiilor de dezvoltare durabil
Executarea programelor de cercetare Compartiment Inspec ie
31.12.2016
Consilier
avizate
Teritorial pentru
C.I.T. Alba
Resurse Minerale Alba
Controlul respect rii permiselor de
Compartiment Inspec ie
31.12.2016
Consilier
exploatare
Teritorial pentru
C.I.T. Alba
Resurse Minerale Alba
Achitarea taxelor şi redeven elor
Compartiment Inspec ie
31.12.2016
Consilier
pentru activitatea minier
Teritorial pentru
C.I.T. Alba
Resurse Minerale Alba
Mod de operare raportare şi plat
Compartiment Inspec ie
31.12.2016
Consilier
garan ii financiare pentru refacerea
Teritorial pentru
C.I.T. Alba
mediului
Resurse Minerale Alba
Eviden a şi mişcarea
Compartiment Inspec ie
31.12.2016
Consilier
resurselor/rezervelor de substan e
Teritorial pentru
C.I.T. Alba
minerale utile
Resurse Minerale Alba
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1122.. IIN
NTTE
ER
RN
NE
E
Nr.crt.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

2.7.

3.
3.1.

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
realizare
Prevenirea criminalit ii şi cooperare interinstitu ional

Termen de
finalizare

Persoana
responsabil

Ini ierea şi implementarea de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
proiecte/campanii
în
domeniul
Jude ean Alba
prevenirii criminalit ii.
Ini ierea
de
parteneriate
cu Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
autorit ile locale, institu ii şi
Jude ean Alba
organiza ii neguvernamentale.
Îmbun t irea activit ii de rela ii Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
publice şi marketing institu ional.
Jude ean Alba
Creşterea gradului de siguran şi protec ia cet eanului, combaterea infrac ionalit ii
Solu ionarea cu operativitate a Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
problemelor cauzate de infrac iuni
Jude ean Alba
comise cu mare violen .
Eficientizarea
activit ii
de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
destructurare
a
grup rilor
Jude ean Alba
infrac ionale.
Desf şurarea de activit i specifice Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
privind identificarea şi prinderea
Jude ean Alba
persoanelor urm rite.
Desf şurarea de activit i de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
combatere a infrac iunilor contra
Jude ean Alba
patrimoniului.
Desf şurarea
de
activit i Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
criminalistice specifice, în locurile şi
Jude ean Alba
mediile în care se s vârşesc
infrac iuni cu repetabilitate sau
prezint vulnerabilitate.
Men inerea
sistemului
de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.sef IPJ Alba
management al calit ii în cadrul
Jude ean Alba
serviciului, alocarea fondurilor
financiare
necesare
men inerii
tehnicii cu specific criminalistic, cât
şi reînnoirii acesteia la nivelul
standardelor 17025 şi 17020 din
2005.
Implementare
în
aplica ia Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
informatizat
AFIS a fişelor
Jude ean Alba
dactiloscopice decadactilare din
cartotec .
Creşterea capacit ii institu ionale şi operative pentru aplicarea legisla iei în domeniul
armelor, expozibililor şi substan elor periculoase
Desf şurarea de activit i privind Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
prevenirii
si
combaterii
Jude ean Alba
infracțiunilor la regimul armelor şi
muni iilor.
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3.2.

3.3.

4.
4.1

4.2.

4.3.
4.4

5.
5.1
5.2.

5.3.

5.4.

6.
6.1.

Desf urarea de activit ți de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
prevenire
si
combatere
a
Jude ean Alba
infracțiunilor prev zute de Legea
407/2006, privind vân toarea şi
protec ia fondului cinegetic.
Prevenirea
si
combaterea Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
infracțiunilor prev zute de Legea
Jude ean Alba
126/1995, privind regimul materiilor
explozive.
Creşterea capacit ii institu ionale şi func ionale în domeniul investig rii fraudelor şi corup iei
Prevenirea şi combaterea fraudelor Inspectoratul de Poli ie
ce se comit în procesul ob inerii,
Jude ean Alba
utiliz rii şi gestion rii fondurilor
comunitare.
Prevenirea şi combaterea fraudelor Inspectoratul de Poli ie
din domeniul drepturilor de autor şi
Jude ean Alba
a propriet ii industriale.
Prevenirea şi combaterea faptelor de Inspectoratul de Poli ie
corup ie.
Jude ean Alba
Prevenirea
şi
descoperirea Inspectoratul de Poli ie
ilegalit ilor şi actelor de corup ie ce
Jude ean Alba
se comit cu ocazia organiz rii,
adjudec rii şi contract rii achizi iilor
publice.
Combaterea criminalit ii economico-financiare
Depistarea, combaterea şi limitarea Inspectoratul de Poli ie
fenomenului de evaziune fiscal .
Jude ean Alba
Prevenirea
şi
combaterea Inspectoratul de Poli ie
ilegalit ilor comise în activitatea de
Jude ean Alba
rambursare a TVA intern şi TVA
intracomunitar.
Prevenirea
şi
combaterea Inspectoratul de Poli ie
ilegalit ilor care se comit cu ocazia
Jude ean Alba
importului
producerii
sau
comercializ rii de produse supuse
regimului de accizare.
Controlul exploat rii, prelucr rii şi Inspectoratul de Poli ie
comercializ rii masei lemnoase, în
Jude ean Alba
vederea combaterii t ierilor ilegale,
legalitatea func ion rii instala iilor
de debitare şi prelucrare a
materialului lemnos.
Asigurarea ordinii publice şi a siguran ei cet eanului

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

Dezvoltarea cooper rii între I.P.J.
Alba, şi I.J.J. Alba, conform
Ordinului M.AI. nr. 60/2010 i a
Metodologiei de aplicare a acestuia
prin desf urarea de activit ți în

31.12.2016

Insp.şef IPJ Alba

Inspectoratul de Poli ie
Jude ean Alba
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.
7.1

7.2

sistem integrat de menținere a
ordinii i siguranței publice i
atragere de noi forțe pentru
acoperirea cât mai judicioas a
teritoriului.
Desf urarea de activit ți specifice Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
în baza Planului de m suri pentru
Jude ean Alba
prevenire
i
combaterea
evenimentelor ce pot afecta grav
siguranța cet țeanului i siguranța
național .
Desf urarea de activit ți specifice Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
pe linia prevenirii i combaterii
Jude ean Alba
delictelor silvice i a braconajului
piscicol, în baza Planurilor comune
de acțiune ‖Scutul P durii 2016‖ i
‖Stop Braconajului 2016‖ .
Desf şurarea activit ilor de c tre Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
poli iştii de proximitate privind
Jude ean Alba
prevenirea violen ei în incinta şi
zonele adiacente unit ilor de
înv mânt preuniversitar, precum şi
în zonele unit ilor de cazare
destinate elevilor.
Desf şurarea activit ilor de c tre Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
poli iştii de proximitate privind
Jude ean Alba
prevenirea violen ei în mediul
universitar, precum şi în zonele
unit ilor de cazare destinate
studen ilor.
Realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc şi creşterii
nivelului de securitate a cet enilor şi de responsabilizare a comunit ilor
Creşterea capacit ii de rezilien a
Inspectoratul pentru
31.12.2016
Inspector ef
comunit ilor locale, amplificarea
Situa ii de Urgen
implic rii şi particip rii acestora în
„Unirea‖ Jude ul Alba
gestionarea situa iilor de urgen cu
resurse proprii (inclusiv asigurarea
condi iilor pentru desf şurarea în
condi ii de siguran a procesului
electoral) şi realizarea evalu rii
riscurilor.
Cre terea nivelului de preg tire i
Inspectoratul pentru
31.12.2016
Inspector ef
educare a popula iei în domeniul
Situa ii de Urgen
situa iilor de urgen , asigurarea „Unirea‖ Jude ul Alba
preg tirii acesteia i a autorit ilor
privind responsabilit ile i modul
de ac iune în situa ii de urgen
i
optimizarea
capacit ii
de
autoprotec ie (în special pentru
grupuri int defavorizate precum
copiii i tinerii din centrele de
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7.3

7.4

7.5.

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.
9.1.

plasament, copii
i tinerii cu
dizabilit i, omeri, persoane f r
ocupa ie, etc.).
Asigurarea unui grad sporit de
Inspectoratul pentru
31.12.2016
Inspector ef
siguran a cet enilor aflați în spa ii
Situa ii de Urgen
publice prin creşterea ponderii „Unirea‖ Jude ul Alba
activit ilor la astfel de spa ii, la
obiective puse în func iune f r
autoriza ie de securitate la incendiu
precum şi prin verificarea utiliz rii
numai de mijloace şi materiale
omologate.
Crearea unei culturi de securitate în
Inspectoratul pentru
31.12.2016
Inspector ef
rândul cet enilor şi asigurarea
Situa ii de Urgen
cadrului/condi iilor
necesare „Unirea‖ Jude ul Alba
inform rii eficiente a cet enilor
asupra riscurilor care le pot afecta
via a i/sau bunurile materiale.
Creşterea gradului de
Inspectoratul pentru
31.12.2016
Inspector ef
opera ionalizare a serviciilor
Situa ii de Urgen
voluntare/private pentru situa ii de
„Unirea‖ Jude ul Alba
urgen prin îmbun t irea
încadr rii, dot rii i preg tirii,
respectiv conştientizarea necesit ii
voluntariatului la nivel local.
Creşterea fluen ei circula iei şi a siguran ei rutiere
Organizarea de ac iuni tematice Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
pentru combaterea principalelor
Jude ean Alba
cauze generatoare de accidente de
circula ie grave.
Organizarea şi desf şurarea de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
ac iuni pentru combaterea nefolosirii
Jude ean Alba
centurii de siguran – prioritate
U.E.
Propunerea realiz rii de amenaj ri Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
rutiere în vederea reducerii vitezei
Jude ean Alba
de deplasare pe sectoarele de drum
cu risc criminogen ridicat.
Desf şurarea de acțiuni pe drumurile Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
na ional-europene, cu risc de
Jude ean Alba
producere de accidente de circula ie,
în colaborare cu jude ele limitrofe.
Desf şurarea de activit i de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
educa ie
rutier
în
rândul
Jude ean Alba
preşcolarilor şi şcolarilor pentru
prevenirea implic rii acestora în
accidente de circula ie.
Intensificarea cooper rii şi schimbului de date şi informa ii cu toate institu iile de aplicare a
legii
Transmiterea cu operativitate a Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
datelor referitoare la cazierul
Jude ean Alba
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9.2.

9.3.

10.
10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

judiciar c tre toate institu iile care
au dreptul s solicite aceste date
conform
Legii
290/2004
republicat .
Introducerea datelor transmise de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
c tre instan e şi parchete în leg tur
Jude ean Alba
cu men iunile de cazier judiciar, în
eviden e, conform Legii 290/2004.
Continuarea activit ilor specifice în Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
vederea
ader rii
la
Spa iul
Jude ean Alba
Schengen.
Dialogul cu minorit ile na ionale, egalitate de şanse şi antidiscriminare

Insp.şef IPJ Alba

Insp.şef IPJ Alba

Consilierea tuturor cet enilor care Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
vin în audien e.
Jude ean Alba
Postarea de inform ri periodice cu Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
privire
la
drepturile
tuturor
Jude ean Alba
cet enilor, f r discriminare şi cu
aplicabilitate pentru toate categoriile
de persoane.
Desf şurarea de activit i de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
informare a candida ilor apar inând
Jude ean Alba
minorit ilor, în vederea particip rii
acestora la concursurile organizate
de institu iile de înv mânt ale
MAI.
Derularea unor ac iuni de informare Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
în rândul elevilor de liceu pentru
Jude ean Alba
cunoaşterea condi iilor de admitere
în unit ile de înv mânt ale MAI.
Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de
preg tire şi perfec ionare
Repartizarea
cu
prioritate
a Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
absolven ilor
institu iilor
de
Jude ean Alba
înv mânt
a
M.A.I.
şi
a
personalului recrutat din surs
intern în structurile operative ale
inspectoratului.
Preg tirea profesional continu a Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
întregului personal în domeniul
Jude ean Alba
preg tirii de specialitate (preg tire
potrivit
structurii
func ionale,
preg tire prin discipline de sprijin şi
preg tire general
în domeniul
armei), în domeniul educa iei fizice
şi în domeniul tragerilor cu
armamentul.
Participarea la programe de Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
preg tire organizate de c tre
Jude ean Alba
institu iile de înv mânt ale M.A.I.
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12.
12.1.

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Creşterea eficien ei activit ilor de prevenire şi combatere a corup iei interne
Întocmirea
şi
implementarea Inspectoratul de Poli ie
31.12.2016
Insp.şef IPJ Alba
Planului riscurilor de corup ie la
Jude ean Alba
nivelul I.P.J. Alba.
Creşterea gradului de siguran si protec ie pentru cet eni, combaterea infrac ionalit ii,
combaterea traficului şi consumului de droguri
Perfec ionarea actului managerial în Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
vederea
asigur rii
continuit ii
de Jandarmi Alba
îndeplinirii de calitate a atribu iilor
şi misiunilor.
Cunoaşterea permanent a situa iei Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
operative, a situa iei reale din
de Jandarmi Alba
subunit i şi obiective, exploatarea
datelor
şi
informa iilor
în
organizarea
şi
desf şurarea
ac iunilor şi misiunilor.
Creşterea capacit ii de ac iune şi Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
interven ie a tuturor structurilor din
de Jandarmi Alba
subordine în vederea desf şur rii
unor ac iuni ferme, în timp scurt,
pentru prevenirea şi neutralizarea
ac iunilor ilegale la adresa ordinii şi
siguran ei
publice,
securit ii
obiectivelor, transporturilor speciale
şi de valori.
Organizarea, coordonarea şi
Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
eficientizarea misiunilor de
de Jandarmi Alba
asigurare şi restabilire a ordinii
publice pe timpul manifest rilor de
mare amploare.
Intensificarea activit ii de patrulare
Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
pe traseele turistice şi în zona
de Jandarmi Alba
locurilor de agrement în scopul
creşterii gradului de siguran a
turiştilor în zona sta iunilor montane
şi a traseelor circumscrise acestora.
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
Gestionare în strict conformitate cu Inspectoratul Jude ean
de Jandarmi Alba
reglement rile în vigoare şi cu
eficien maxim , a resurselor
umane, financiare şi materiale,
pentru asigurarea îndeplinirii cu
succes a tuturor misiunilor.
Intensificarea m surilor pentru Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
prevenirea delictelor în domeniul
de Jandarmi Alba
protec iei mediului înconjur tor prin
executarea de ac iuni comune cu
reprezentan i
ai
Ministerului
Mediului şi schimb rilor climatice,
ai Ministerului Agriculturii şi
Dezvolt rii Rurale şi ai ariilor
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13.8

13.9

13.10

13.11

14.

14.1

14.2

naturale protejate precum şi cu alte
institu ii.
Perfec ionarea colabor rii pentru Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
îmbun t irea
şi
eficientizarea
de Jandarmi Alba
activit ilor de men inere a ordinii
publice în sistem integrat, pentru
reducerea infrac ionalit ii stradale
şi creşterea gradului de siguran a
cet eanului
prin
men inerea
raporturilor corespunz toare de
colaborare
cu
organele
administra iei
publice,
privind
schimbul oportun de informa ii,
desf şurarea de activit i în comun,
conform competen elor legale.
Îmbun t irea
activit ii
de Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
prevenire a riscurilor profesionale şi
de Jandarmi Alba
protec ie a s n t ii personalului
prin
optimizarea
ac iunilor
prev zute în procedurile specifice,
prin implementarea procedurilor
primite ce au fost optimizate pe baza
noilor prevederi, concepte şi
abord ri în domeniu, difuzarea
acestora şi asigurarea asisten ei de
specialitate.
Dezvoltarea mecanismului de Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
desf şurare şi evaluare a procesului
de Jandarmi Alba
de preg tire continu a personalului.
Înt rirea capacit ii de promovare Inspectoratul Jude ean
31.12.2016
Insp.şef IJJ Alba
a unei imagini coerente, credibile şi
de Jandarmi Alba
stabile a Jandarmeriei Române, prin
realizarea transparen ei în rela iile
cu mass-media şi consolidarea
rela iilor cu societatea civil
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
Implementarea de proiecte locale de
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
educa ie nonformal în vederea Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
dezvolt rii personalit ii de tip
Antidrog Alba
asertiv şi a mecanismelor de coping
necesare în adoptarea deciziilor
corecte şi responsabile în leg tur cu
consumul de tutun, alcool, droguri şi
substan e
noi
cu
propriet i
psihoactive,
proiecte
adresate
elevilor de gimnaziu
Dezvoltarea de proiecte locale de
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
informare, educare şi conştientizare Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
cu privire la consumului de droguri,
Antidrog Alba
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14.3

15.

15.1

16.
16.1

17.

17.1

17.2

18.
18.1

18.2

18.3

în parteneriat cu structuri ale
administra iei publice locale şi
societatea civil , adresate elevilor
din înv mântul preuniversitar
Implementarea de proiecte locale
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
orientate pe activit i de pretrecere Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
timpului liber (culturale, artistice şi
Antidrog Alba
sportive), ca alternativ s n toas la
consumul de droguri, adresate
elevilor
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a popula iei şcolare în vederea
evit rii transform rii consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul
programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
Implementarea de proiecte locale de
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
prevenire selectiv a consumului de
Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
droguri, cu o component indicat ,
Antidrog Alba
adresate consumatorilor de droguri
care au fost identifica i pentru prima
dat
Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în via a copiilor în vederea form rii sau înt ririi
abilit ilor pentru creşterea influen ei factorilor de protec ie
Implementarea unor proiecte pilot
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
locale de tip „Şcoala p rin ilor‖ de
Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
formare de abilit i cu rol de factori
Antidrog Alba
de protec ie în consumul de droguri
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.
Implementarea unui proiect local de
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
conştientizare şi informare adresat Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
popula iei generale referitoare la
Antidrog Alba
consumul de droguri şi efectele
acestuia.
Promovarea proiectelor de prevenire
Centrul de Prevenire,
31.12.2016
Coordonator
a consumului de droguri in mass Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
media.
Antidrog Alba
Îmbun t țirea mecanismelor privind managementul integrat al interven iei, schimbul de
informa ii, preg tirea, r spunsul şi gestionarea situațiilor de urgenț
Identificarea de fonduri europene
necesare implement rii proiectelor
Inspectoratul pentru
de dezvoltare institu ional , în
Situa ii de Urgen
31.12.2016
Inspector şef
scopul asigur rii creşterii capacit ii
„Unirea‖ Jude ul Alba
de r spuns – Proiecte derulate de
IGSU.
Continuarea procesului de
modernizare institu ional şi
Inspectoratul pentru
eficientizare a ac iunilor de
Situa ii de Urgen
31.12.2016
Inspector şef
interven ie pentru gestionarea
„Unirea‖ Jude ul Alba
situa iilor de urgen .
Reducerea timpului de r spuns prin
31.12.2016
Inspector şef
înfiin area unor noi subunit i sau
Inspectoratul pentru
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puncte de lucru.
18.4

18.5

18.6

19.
19.1

19.2

19.3

Creşterea nivelului de performan
în activitatea de monitorizare a
situa iilor de urgen şi dispecerat.
Gestionarea integrat şi eficient a
resurselor pentru asigurarea
r spunsului la tipurile de risc.

Situa ii de Urgen
„Unirea‖ Jude ul Alba
Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen
„Unirea‖ Jude ul Alba
Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen
„Unirea‖ Jude ul Alba

31.12.2016

Inspector şef

31.12.2016

Inspector şef

Dezvoltarea infrastructurii de
comunica ii şi informatic în situa ii
Inspectoratul pentru
de urgen şi asigurarea
Situa ii de Urgen
31.12.2016
Inspector şef
interoperabilit ii tuturor
„Unirea‖ Jude ul Alba
componentelor cu responsabilit i în
domeniu.
Asigurarea suportului necesar pentru func ionarea eficient a inspectoratului pentru situații
de urgenț
Înt rirea capacit ii opera ionale
prin asigurarea unei înzestr ri
Inspectoratul pentru
corespunz toare, încadrarea cu
Situa ii de Urgen
31.12.2016
Inspector şef
resurse umane şi preg tirea continu
„Unirea‖ Jude ul Alba
a personalului.
Asigurarea func ionalit ii
inspectoratului pe linia inform rii
Inspectoratul pentru
publice, secretariat şi juridic –
Situa ii de Urgen
31.12.2016
Inspector şef
contencios.
„Unirea‖ Jude ul Alba
Înt rirea colabor rii cu autorit ile
jude ene şi locale pe linia asigur rii
resurselor financiare şi materiale
necesare îndeplinirii misiunilor

Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen
„Unirea‖ Jude ul Alba

31.12.2016

Inspector şef

1133.. M
ME
ED
DIIU
U
Nr.crt.
1.
1.1

1.2

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
realizare
finalizare
Controlul polu rii industriale şi combaterea schimb rilor climatice
Actualizarea bazei de date locale
privind emisiile de gaze cu efect de
ser , altele decât CO2, în vederea
realiz rii Inventarului Na ional al
Emisiilor de Gaze cu Efect de Ser
(INGES).
Promovarea programelor care
utilizeaz energii regenerabile în

Persoana
responsabil

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
executiv
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.
2.1
2.2

vederea reducerii consumului de
resurse naturale epuizabile.
Evaluarea şi managementul calit ii
aerului prin sta iile automate
amplasate în Alba Iulia, Sebeş,
Zlatna şi diseminarea rezultatelor
prin rapoartele de mediu, conform
prevederilor Directivei 96/62/CE.
Reinventarierea şi controlul
instala iilor pentru prevenirea şi
controlul integrat al polu rii.
Desf şurarea ac iunilor de verificare
asupra conform rii la legisla ia de
mediu a instala iilor pentru
prevenirea şi controlul integrat al
polu rii.

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
Executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
Executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;
Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

Completarea bazei de date privind
raportarea c tre Comisia Europen a
Registrului Na ional al Poluan ilor
Emişi şi Transfera i (E-PRTR).
Identificarea/inventarierea şi
Agen ia ptr. Protec ia
monitorizarea obiectivelor
Mediului Alba;
economice care intr sub inciden a
Directivei 96/82/EC, transpus în
Serviciul Comisariatul
HG nr. 804/2007 privind controlul
Jude ean Alba al G rzii
activit ilor care prezint pericole de
Na ionale de Mediu
accidente majore în care sunt
implicate substan e periculoase.
Reinventarierea obiectivelor
Agen ia ptr. Protec ia
economice care intr sub inciden a
Mediului Alba
Directivei 1999/13/EC privind
stabilirea unor m suri pentru
reducerea emisiilor de compuşi
organici volatili datorate utiliz rii
solven ilor organici în anumite
activit i şi instala ii (COV-uri)
Monitorizarea operatorilor
Agen ia ptr. Protec ia
economici care desf şoar activit i
Mediului Alba;
în domeniul chimicalelor şi
îndrumarea lor pentru conformare
Serviciul Comisariatul
c tre Agen ia European pentru
Jude ean Alba al G rzii
Produse Chimice.
Na ionale de Mediu
Evaluarea şi îmbun t irea calit ii factorilor de mediu
Înventarierea poluan ilor emişi în
atmosfer .
Implementarea planurilor/
programelor de gestionare a calit ii
aerului şi verificarea instala iilor
poten ial poluatoare.

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba
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31.12.2016

Director
executiv;
Comisar Şef

31.12.2016

31.12.2016

Director
Executiv

Director
executiv;
Comisar Şef

31.12.2016

31.12.2016

Director
Executiv

Director
executiv;
Comisar Şef

31.12.2016
31.12.2016

Director
executiv
Director
executiv

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Efectuarea m sur torilor privind
poluarea factorilor de mediu (ap ,
sol, sedimente, n moluri, deşeuri)
atât din punct de vedere fizicochimic cât şi fonic.
Monitorizarea radioactivit ii
factorilor de mediu: ap (brut ,
potabil ), aerosoli, sol, vegeta ie,
depuneri atmosferice.
Verificarea conform rii 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.
Desf şurarea ac iunilor de inspec ie
şi control asupra conform rii
activit ilor industriale la Directiva
COV.
Verificarea instala iilor ce reprezint
surse sta ionare de emisii.
Verificarea conform rii instala iilor
de tratare a apelor uzate menajere şi
industriale la prevederile
directivelor Uniunii Europene.
Elaborarea şi diseminarea
rapoartelor privind calitatea
factorilor de mediu.
Managementul deşeurilor şi substan
Reducerea consumului de resurse
naturale prin reciclarea deşeurilor de
c tre operatorii economici autoriza i.
Monitorizarea închiderilor de
depozite municipale care au sistat
activitatea de depozitare, conform
prevederilor HG 349/2005.

Implementarea directivelor europene
în domeniul gestion rii ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje şi
verificarea modului de gestionare al
acestora în vederea prevenirii sau
reducerii impactului asupra
mediului, conform prevederilor
Legii 249/2015 .
Prevenirea producerii deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice,
precum şi reutilizarea, reciclarea şi

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;

31.12.2016

Director
executiv;
Comisar Şef

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu

31.12.2016

Comisar Şef

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu

31.12.2016

Comisar Şef

31.12.2016

Comisar Şef

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
executiv

elor periculoase
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

31.12.2016

Director
executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;

31.12.2016

Director
executiv;

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;

Comisar Şef

31.12.2016

Comisar Şef

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;
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Director
executiv;

31.12.2016

Director
executiv;

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

alte forme de valorificare a acestora,
astfel încât s se reduc volumul de
deşeuri eliminate, conform
prevederilor OUG 5/2015.
Prevenirea producerii de deşeuri
provenite de la vehiculele scoase din
uz şi reutilizarea, reciclarea, precum
şi alte forme de valorificare a
acestora şi a componentelor lor, în
vederea reducerii cantit ii de
deşeuri destinate elimin rii, conform
prevederilor Legii 212/2015.
Implementarea "Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor"
şi monitorizarea activit ii de
colectare, transport şi
valorificare/eliminare a deşeurilor
menajere şi asimilabile.
Extinderea şi îmbun t irea
sistemelor de colectare selectiv a
deşeurilor.

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;

Comisar Şef

31.12.2016

Director
executiv;
Comisar Şef

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;

31.12.2016

Director
executiv

Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba;

31.12.2016

Director
executiv;

Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
Agen ia ptr. Protec ia
Mediului Alba

Comisar Şef

Monitorizarea cantit ilor de deşeuri
31.12.2016
Director
care intr în circuitul de reciclare
executiv
prin urm rirea trasabilit ii
deşeurilor cu poten ial de reciclare şi
valorificare (fluxurile speciale de
deşeuri).
Conservarea biodiversit ii prin utilizarea ra ional a resurselor naturale, consultarea cu
societatea civil şi dezvoltarea de parteneriate privnd protec ia mediului
Reglementarea activit ilor privind
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
recoltarea, achizi ia şi comer ul cu
Mediului Alba;
executiv
specii de flor şi faun s lbatic .
Realizarea şi alimentarea unui
31.08.2016
Director
Agen ia ptr. Protec ia
registru şi a unei baze de date
executiv
Mediului Alba
privind speciile de plante invazive.
Legalizarea amplas rii unor
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
obiective în raport cu ariile
Mediului Alba
executiv
protejate.
Reinventarierea şi verificarea
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
siturilor posibil
Mediului Alba;
executiv;
contaminate/contaminate.
Serviciul Comisariatul
Jude ean Alba al G rzii
Comisar Şef
Na ionale de Mediu
Informarea/educarea cet enilor
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
asupra importan ei conserv rii
Mediului Alba
executiv
biodiversit ii şi a utiliz rii durabile
a componentelor sale.
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4.6

4.7

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

Promovarea parteneriatelor cu
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
unit i de înv mânt şi ONG-uri, în
Mediului Alba;
executiv
domeniul educa iei ecologice.
Actualizarea paginii web pentru a
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
facilita accesul cet enilor la
Mediului Alba
executiv
informa iile de interes public
(anun uri/decizii elaborate în
procedura de reglementare a
planurilor/proiecte de mediu, etc.).
Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvolt rii
durabile
Actualizarea Planului de Local de
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
Ac iune pentru Mediu şi
Mediului Alba
executiv
monitorizarea implement rii
acestuia.
Monitorizarea implement rii
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
proiectelor de mediu cuprinse în
Mediului Alba
executiv
Agenda Local 21.
Monitorizarea implement rii
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
proiectelor de mediu cuprinse în
Mediului Alba
executiv
Planul Na ional de Ac iune pentru
Protec ia Mediului (PNAPM).
Formarea şi perfec ionarea
Agen ia ptr. Protec ia
31.12.2016
Director
personalului în vederea creşterii
Mediului Alba;
executiv;
calit ii şi eficien ei în desf şurarea
activit ilor.
Serviciul Comisariatul
Comisar Şef
Jude ean Alba al G rzii
Na ionale de Mediu
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Nr.crt.

1.

1.1

2.

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
realizare

Termen de
finalizare

Persoana
responsabil

OCUPARERA FOR EI DE MUNC
Asigurarea unui cadru legislativ flexibil pentru creşterea ratei de ocupare a for ei de munc ,
promovarea principiului flexicurit ii, dar şi creşterea calific rii şi prin aceasta, a
productivit ii muncii, în paralel cu degajarea presiunii asupra angajatorului prin reducerea
barierelor administrative şi diminuarea contribu iilor sociale.
Elaborarea de propuneri c tre Inspectoratul Teritorial 31.12.2016
Inspector şef
Inspec ia
Muncii
pentru
de Munc Alba
Inspector
şef
modificarea Legii nr.62/2011, a
adjunct RM
Codului Muncii si a reglementarilor
privind contractele colective de
munca si dialogul social.
Introducerea cazierului social în raport cu accesul la achizi iile/ contractele publice prin
interdic ia de a participa la orice form de atribuire de contracte de achizi ii sau lucr ri
publice a acelor agen i economici care au utilizat forme de munc la negru,
exploatare în munc sau au utilizat minori pentru munca de noapte, la în l ime sau în condi ii
meteorologice adverse, în ultimii 2 ani.
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2.1.

3.

3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

Elaborarea de propuneri pentru Inspectoratul Teritorial 31.12.2016
Inspector şef
modificarea cadrului legal privind
de Munc Alba
Inspector
şef
organizarea
si
func ionarea
adjunct RM
Inspec iei Muncii, şi creşterii rolului
Inspector sef
acesteia pe pia a muncii din
adjunct SSM
România.
Reducerea fenomenului muncii la negru şi înt rirea disciplinei fiscale concomitent cu
reducerea barierelor şi costurilor administrative pentru angajator, cu pân la 18%, prin
crearea cardului de asigurat în sistemul asigur rilor sociale - elementul de baz al sistemului
integrat unic de asigur ri sociale (ghişeu unic electronic), care va creşte transparen a
informa iilor personale prin posibilitatea beneficiarului de a accesa informa iile privind
asigur rile sociale proprii dar şi a controlului din birou
Împlementarea la nivelul jude ului Inspectoratul Teritorial 31.12.2016
Inspector şef
Alba a Protocolului de cooperare cu
de Munc Alba
Inspector
şef
Politia, Jandarmeria şi Garda
adjunct RM
Financiara pentru depistarea şi
reducerea cazurilor de munca
nedeclarata, şi implicit a evaziunii
fiscale la nivelul judetului Alba.
Derularea la nivel teritorial a Inspectoratul Teritorial 31.12.2016
Inspector şef
Campaniilor
nationale
privind
de Munc Alba
Inspector
şef
identificarea şi combaterea cazurilor
adjunct RM
de munc nedeclarat în domenii
susceptibile utiliz rii frecvente a
acesteia, a muncii tinerilor şi
copiilor
(construc ii,
industria
textil , prest rii servicii, industria
alimentar şi panifica ie, industria
lemnului, comer , paz , transport
rutier
de
marf
şi
persoane,agricultura
si
zootehnie,alimentatie
publica,
baruri si cluburi de noapte, unit i
care desf şoar activit i în sta iuni
montane, unit i de comer cu
program non-stop, unit i de
distribu ie carburan i,gr dini e cu
program prelungit etc.)
Îmbun t irea accesului pe pia a muncii a grupurilor defavorizate, dezvoltarea pie ei muncii
incluzive şi îmb trânirea activ
Asigurarea accesului neîngr dit pe Inspectoratul Teritorial 31.12.2016
Inspector şef
pia a muncii a grupurilor de
de Munc Alba
Inspector
şef
persoane defavorizate, a tinerilor şi
adjunct RM
femeilor, obiectiv al controalelor
ITM Alba.
Verificarea respect rii principiului
Inspectoratul Teritorial 31.12.2016
Inspector şef
nediscrimin rii precum şi al
de Munc Alba
Inspector
şef
egalit ii de şanse între b rba i şi
adjunct RM
femei, inclusiv privind eliminarea
diferen elor salariale între femei şi
b rba i pe pia a muncii.
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4.3

4.4

4.5.

5.
5.1

5.2

5.3

Creşterea progresiv a salariului
minim pe economie pân în anul
2016 pân la 1.250 lei.
Organizarea a 44 de cursuri de
Agen ia Jude ean de
formare profesional , 21 de
Ocupare a For ei de
calific ri la care vor participa 1003
Munc Alba
persoane
Încadrarea a 550 de şomeri care vor
Agen ia Jude ean de
absolvi cursuri de formare
Ocupare a For ei de
profesional
Munc Alba
Încadarea a 10 persoane prin
Agen ia Jude ean de
încheierea de contracte de ucenicie
Ocupare a For ei de
în baza Legii 279/2005, republicat
Munc Alba
Realizarea Programului de Ocupare a For ei de Munc
Ocuparea a 6080 şomeri ca urmare
a acord rii serviciilor de mediere a
locurilor de munc vacante
Ocuparea a 800 şomeri ca urmare a
acord rii serviciilor de informare şi
consiliere profesional
Ocuparea a 300 şomeri care se
încadreaz înainte de expirarea
şomajului, prin acordarea de aloca ii

Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

31.12.2016

Director executiv

5.4

Încadrarea a 90 de absolven i care
beneficiaz de prim de încadrare

5.5

Încadrarea în munc a 100 persoane
de etnie rom

5.6

Încadrarea în munc prin
31.12.2016
subven ionarea locului de munc a
unui num r de 760 şomeri
Încadrarea în munc a unui num r
31.12.2016
de 50 şomeri prin stimularea
mobilit ii for ei de munc
Încheierea a 10 contracte de
31.12.2016
solidaritate conform Legii nr
76/2002
Încadrarea a 10 persoane la
31.12.2016
angajatorii de inser ie, pe baza
contractelor de solidaritate, conform
Legii nr. 76/2002
Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolven ii de înv
în baza Legii nr. 335/2013

Director executiv

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

Director executiv

5.7

5.8.

5.9.

6.

6.1

Agen ia Jude ean de
Ocupare a For ei de
Munc Alba
70

31.12.2016

Director executiv

Director executiv

Director executiv

mânt superior,

7.

Realizarea Programului privind încadrarea elevilor şi studen ilor in baza Legii nr.72-2007

7.1

Încadrarea unui numar de 20 elevi si
Agen ia Jude ean de
15 studenti prin subventionarea
Ocupare a For ei de
locurilor de munca.
Munc Alba
PENSII
Definitivarea sistemului ghiseului unic pentru angajatori

8.
8.1

8.2

Realizarea fluxului informatic de
schimb de date C.J.P. Alba –
ANAF.
Realizarea verificarilor de date şi a
punctajelor pe fiecare asigurat cu
declara ie de asigurare.

31.12.2016

Casa Jude ean de
Pensii Alba

31.12.2016

Casa Jude ean de
Pensii Alba

31.12.2016

9.

Crearea unui sistem de servicii on-line destinate cet enilor

9.1

Instruirea personalului pentru
Casa Jude ean de
31.12.2015
utilizarea noilor aplica ii
Pensii Alba
informatice - Portal C.J.P. Alba.
Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

10.
10.1

10.2

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

Director executiv

Director executiv
adjunct economic

Director executiv
adjunct economic

Director executiv

Verificarea bazelor de date
Casa Jude ean de
31.12.2016
Director executiv
referitoare la stagiile de cotizare ale Pensii Alba
adjunct economic
asigura ilor pentru eliminarea
posibilelor erori.
Preluarea informa iilor din carnetele Casa Jude ean de
31.12.2016
Director executiv
de munc scanate şi integrarea
Pensii Alba
acestor informa ii în bazele de date
privind stagiile de cotizare.
ASISTEN A SOCIAL
Combaterea s r ciei şi promovarea incluziunii şi protec iei sociale prin asigurarea unui sistem
de asisten social bazat pe un mecanism institu ional de identificare, evaluare şi interven ie
pentru toate cazurile de risc social
Plata beneficiarilor de indemniza ie Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
pentru creşterea copilului şi pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
stimulent lunar, în baza prevederilor Social Alba
OUG nr. 148/2005 şi OUG nr.
111/2010 privind sus inerea familiei
în vederea creşterii copilului cu
modific rile
şi
complet rile
ulterioare.
Plata beneficiarilor de aloca ie de Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
stat pentru copii acordat în baza pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
Legii nr. 61/1993.
Social Alba
Plata aloca iei pentru sus inerea Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
familiei acordat în baza Legii pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
277/2010.
Social Alba
Plata aloca iei de între inere pentru Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
copii afla i în plasament familial pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
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11.5

11.6

11.7

11.8

12.
12.1

12.2

13.
13.1

14

prev zut
de Legea 272/2004 Social Alba
privind protec ia şi promovarea
drepturilor copilului.
Plata ajutorului social acordat în Agen ia Jude ean
31.12.2015
Director executiv
baza Legii 416/2001 privind venitul pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
minim garantat cu modific rile şi Social Alba
complet rile ulterioare
Acordarea indemniza iei lunare de Agen ia Jude ean
31.12.2015
Director executiv
hran pentru persoanele infectate cu pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
HIV sau bolnave de SIDA conform Social Alba
Legii nr.584/2002.
Solicitarea fondurilor de la bugetul Agen ia Jude ean
31.12.2015
Director executiv
de stat şi efectuarea pl ilor c tre pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
beneficiari a indemniza ilor şi Social Alba
ajutoarelor lunare pentru creşterea
copilului
cu
handicap,
în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 448/2006 privind protec ia şi
promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap.
Solicitarea fondurilor de la bugetul Agen ia Jude ean
31.12.2015
Director executiv
de stat şi efectuarea pl ilor c tre pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
CJ, respectiv DGASPC pentru plata Social Alba
indemniza iei lunare, bugetului
personal complementar şi a
indemniza iei de înso itor pentru
adultul cu handicap vizual grav.
Protejarea consumatorului vulnerabil prin acordarea unor ajutoare pentru înc lzirea locuin ei
Solicitarea fondurilor de la bugetul Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
de stat şi asigurarea finan rii c tre pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
furnizorii de energie termic şi gaze Social Alba
naturale,
în vederea acord rii
ajutorului pentru înc lzirea locuin ei
în conformitate cu prevederile OUG
70/2011 privind acordarea de
ajutoare pentru înc lzirea locuin ei.
Solicitarea fondurilor de la bugetul Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
de stat şi asigurarea finan rii c tre pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
prim rii pentru beneficiarii de care Social Alba
utilizeaz pentru înc lzirea locuin ei
lemne, c rbuni sau combustibili
petrolieri şi nu sunt beneficiari ai
Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat.
Înt rirea capacit ii institu ionale în scopul creşterii calit ii serviciilor si al nivelului de
preg tire al personalului
Creşterea nivelului de preg tire Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
profesional
a personalului de pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
conducere şi a celui de execu ie.
Social Alba
Creşterea calific rii şi implicit, a productivit ii muncii prin promovarea programelor de
formare profesional a salaria ilor, adaptate la oportunit ile de dezvoltare economic
72

14.1

15.
15.1

16.

16.1

16.2

16.3

17.

17.1.

17.2

17.3

Autorizarea furnizorilor de formare Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
profesional
şi
monitorizarea pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
programelor autorizate de formare Social Alba
profesional .
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente de familie
şi sprijinirea recunoaşterii muncii la domiciliu a îngrijitorilor
Acordarea subven iilor de la bugetul Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
de stat c tre O.N.G.-uri în baza
pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
Legii nr.34/1998
Social Alba
Creşterea capacit ii de detectare a riscurilor de eroare, fraud , corup ie asupra bugetului
alocat presta iilor sociale prin m rirea sanc iunilor, înt rirea cadrului legal al inspectorului
social, creşterea interoperativit ii pentru controlul încrucişat din birou, având costuri
administrative reduse.
Ac iuni de informare şi
Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
conştientizare a cet enilor asupra
pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
drepturilor sociale
Social Alba
Activit i de control la nivel de
Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
jude în baza procedurilor de lucru
pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
aprobate
Social Alba
Monitorizarea în urma activit ilor
Agen ia Jude ean
31.12.2016
Director executiv
de control.
pentru Pl i şi Inspec ie
AJPIS Alba
Social Alba
PROTEC IA FAMILIEI ŞI COPILULUI
Asigurarea accesului la o bun îngrijire şi educa ie prin consolidarea activit ilor de prevenire
a abandonului şcolar şi a institu ionaliz rii copiilor
Managerii de caz
Derularea
programului
de
Directorul
sus inere financiar
în vederea Consiliul Jude ean Alba
general DGASPC
31.12.2016
reducerii abandonului şcolar şi
DGASPC Alba
Alba
prevenirii institu ionaliz rii copiilor
Preşedintele CJ
afla i în dificultate.
Alba
Şeful Serviciului
Continuarea
rela iilor
de
protec ie de tip
colaborare cu unit ile sanitare din
familial şi
DGASPC Alba
jude
în vederea identific rii,
interven ie în
Unit ile sanitare din
31.12.2016
evalu rii şi interven iei în cazurile
regim de urgen
jude
cu risc de p r sire a copilului în
Asisten ii sociali
unit ile spitaliceşti.
din unit ile
sanitare
Coordonatorii
Oferirea de servicii de consiliere,
Departamentelor
informare şi sprijin pentru copil şi
de servicii sociale
familie în
scopul prevenirii
Şeful Serviciului
abandonului şi a institu ionaliz rii
protec ie de tip
DGASPC Alba
copiilor.
familial şi
Autorit ile publice
31.12.2016
interven ie în
locale
regim de urgen
Asisten ii
sociali/persoanele
cu atribu ii de
asisten social
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17.4

18.
18.1

18.2

din prim rii
Şeful Serviciului
Monitorizarea mamelor minore şi
protec ie de tip
colaborarea cu autorit ile publice
familial şi
locale în scopul acord rii de servicii
interven ie în
pentru prevenirea intr rii în situa ie
regim de urgen
de risc şi pentru asumarea rolului
Şeful Serviciului
parental.
monitorizare,
DGASPC Alba
strategii,
Autorit ile publice
31.12.2016
programe,
locale
proiecte şi ONG
Asisten ii
sociali/persoanele
cu atribu ii de
asisten social
din prim rii
Creşterea gradului de securitate social prin combaterea comportamentelor de abuz, neglijare
sau exploatare a copiilor şi acordarea de servicii de specialitate
Şeful Serviciului
Identificarea copiilor victime ale
protec ie de tip
abuzului, neglij rii sau exploat rii.
familial şi
interven ie în
regim de urgen
Şeful Biroului
telefonul
copilului,
violen a în
familie,
prevenirea şi
DGASPC Alba
combaterea
31.12.2016
Autorit i publice locale
exploat rii prin
Unit ile de poli ie
munc
Asisten ii
sociali/persoanele
cu atribu ii de
asisten social
din prim rii
Persoanele de
contact din
unit ile de
poli ie
Acordarea de servicii de specialitate
Şeful Serviciului
(consiliere
psihologic ,
protec ie de tip
consiliere/asisten
juridic ,
familial şi
reintegrare şcolar , orientare şi
interven ie în
preg tire profesional , asisten
DGASPC Alba
regim de urgen
31.12.2016
social , protec ie special ), în
Şeful Biroului
func ie de nevoile identificate,
telefonul
pentru copiii victime ale abuzului,
copilului,
neglij rii, exploat rii şi pentru
violen a în
familiile acestora.
familie,
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prevenirea şi
combaterea
exploat rii prin
munc
18.3

Asigurarea de servicii de
consiliere, evaluare şi interven ie
pentru victimele violen ei în familie
prin intermediul Compartimentului
de Prevenire a Violen ei în Familie.
DGASPC Alba

31.12.2016

Şeful Biroului
telefonul
copilului,
violen a în
familie,
prevenirea şi
combaterea
exploat rii prin
munc

19.

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

19.1

Acordarea de servicii de
recuperare şi reabilitare pentru
copiii cu dizabilit i în structuri de
zi şi reziden iale.
Oferirea de servicii de tip
reziden ial în centre de plasament,
case de tip familial şi centre de
tranzit pentru copiii separa i
temporar de proprii p rin i.

19.2

19.3

20

20.1

20.2

Direc ia General de
Asisten Social şi
Protec ia Copilului
Alba
Direc ia General de
Asisten Social şi
Protec ia Copilului
Alba

31.12.2016

Director general

31.12.2016

Director general

Furnizarea de servicii de tip
Direc ia General de
familial
pentru
copiii
care
Asisten Social şi
beneficiaz de protec ie de tip
31.12.2016
Director general
Protec ia Copilului
familial – asisten
maternal ,
Alba
plasament la rude pân la gradul IV,
plasament la alte familii / persoane.
Îmbun t irea calit ii vie ii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii:
centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatric , centre de îngrijire şi asisten , locuin e
protejate pentru persoane cu handicap
Furnizarea de servicii de
recuperare şi reabilitare pentru
Direc ia General de
persoanele cu handicap ocrotite în
Asisten Social şi
Directorul
31.12.2016
structuri reziden iale de recuperare
Protec ia Copilului
executiv adjunct
şi reabilitare şi de îngrijire şi
Alba
asisten .
Asigurarea unui mediu de via
similar celui familial pentru
persoanele cu dizabilit i din cadrul
locuin elor
protejate
pentru
persoane cu handicap.

Direc ia General de
Asisten Social şi
Protec ia Copilului
Alba
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31.12.2016

Directorul
executiv adjunct

21.
21.1

21.2

22.

22.1

22.2

22.3

Promovarea unor mecanisme de sprijin privind accesul copiilor, tinerilor şi a persoanelor
adulte din sistemul de protec ie, la activit i recreative şi de socializare
Asigurarea accesului copiilor cu
Direc ia General de
dizabilit i la servicii educa ionale
Asisten Social şi
adaptate nevoilor individuale.
Protec ia Copilului
31.12.2016
Director general
Alba
Evaluarea şi încadrarea într-o
categorie de handicap a persoanelor
cu dizabilit i şi sprijinirea acestora
în vederea facilit rii acces rii
presta iilor care le revin.

Direc ia General de
Asisten Social şi
Protec ia Copilului
Alba

31.12.2016

Director general

Dezvoltarea unor mecanisme de implicare a copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte din
sistemul de protec ie special în activit i cu caracter instructiv-educativ, recreativ şi de
socializare
Organizarea unor activit i cu
Direc ia General de
caracter
instructiv-educativ,
Asisten Social şi
recreativ şi de socializare pentru
Protec ia Copilului
31.12.2016
Director general
copiii / tinerii afla i în sistemul de
Alba
protec ie special .
Derularea unor activit i cu caracter
Direc ia General de
recreativ şi de socializare pentru
Asisten Social şi
persoanele adulte cu handicap aflate
Protec ia Copilului
31.12.2016
Director general
în sistemul reziden ial de protec ie.
Alba
Implicarea
voluntarilor
în
activit ile cu caracter educativ,
informativ, cultural, recreativ şi de
socializare
desf şurate
cu
persoanele institu ionalizate.

Direc ia General de
Asisten Social şi
Protec ia Copilului
Alba

31.12.2016

23.
23.1

Creşterea calit ii serviciilor de protec ie de tip familial şi reziden ial
Verificarea respect rii standardelor
minime obligatorii prin ac iuni
punctuale de control realizate de
Direc ia General de
c tre specialiştii DGASPC Alba în
Asisten Social şi
scopul acord rii de servicii sociale
Protec ia Copilului
31.12.2016
de calitate în structurile reziden iale.
Alba

23.2

Monitorizarea respect rii drepturilor
copiilor care beneficiaz de o
m sur de protec ie de tip familial,
inclusiv a copiilor afla i în
plasament la asisten i maternali
profesionişti.

Direc ia General de
Asisten Social şi
Protec ia Copilului
Alba
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31.12.2016

Director general

Şeful Serviciului
protec ie de tip
reziden ial copii
Şeful Serviciului
monitorizare,
strategii,
programe,
proiecte şi ONG
Şeful Serviciului
protec ie de tip
familial şi
interven ie în
regim de urgen

23.3

24.
24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

Asigurarea
respect rii
standardelor de calitate pentru copiii
Direc ia General de
cu dizabilit i neinstitu ionaliza i, în
Asisten Social şi
31.12.2016
conformitate
cu
standardele
Protec ia Copilului
managementului de caz pentru
Alba
copilul cu handicap.
Stimularea investi iilor publice şi private într-un sistem integrat de asisten
protec ia categoriilor defavorizate
Continuarea
colabor rii
cu
partenerii priva i în scopul derul rii
DGASPC Alba
unor activit i de prevenire a
31.12.2016
ONG-uri
abandonului
şcolar
şi
a
institu ionaliz rii copiilor, prin
intermediul centrelor de zi.
Men inerea activit ii de protec ie a
copiilor în case de tip familial,
DGASPC Alba
servicii s pt mânale, aşez minte
ONG-uri
31.12.2016
sociale, servicii pentru dezvoltarea
Parohii locale
deprinderilor de via independent ,
în parteneriat public-privat.
Continuarea parteneriatului cu
furnizori priva i în vederea oferirii
de
servicii
de
specialitate
persoanelor cu handicap grav
ocrotite în centrul de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatric .
Sus inerea activit ii de protec ie şi
recuperare a persoanelor cu
handicap, în cadrul locuin elor
protejate dezvoltate în parteneriat,
în vederea asigur rii unei vie i
autonome şi active.
Dezvoltarea serviciilor sociale
pentru
îngrijirea
persoanelor
vârstnice care au nevoie permanent
sau temporar de protec ie.
Asigurarea
serviciilor
sociomedicale de îngrijire la domiciliu,
în colaborare cu organiza iile
neguvernamentale şi
consiliile
locale din jude .

DGASPC Alba
Societatea de ajutorare
„Diakonia‖ Alba Iulia

DGASPC Alba
ONG-uri

DGASPC Alba
ONG-uri

DGASPC Alba
ONG-uri
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Şeful Serviciului
de evaluare
complex copii
social pentru
Directorul
general adjunct –
social
Coordonatorii
ONG
Directorul
general adjunct –
social
Coordonatorii
ONG

31.12.2016

Directorul
executiv adjunct
– adul i
Coordonatorul
Societ ii de
ajutorare
„Diakonia‖ Alba
Iulia

31.12.2016

Directorul
executiv adjunct
– adul i
Coordonatorii
ONG

31.12.2016

Directorul
executiv adjunct
– adul i
Coordonatorii
ONG

31.12.2016

Directorul
executiv adjunct
– adul i
Coordonatorii
ONG

24.7

25.
25.1

25.2

26.
26.1

26.2

26.3

27.
27.1

Asigurarea protec iei în regim de
urgen a persoanelor f r ad post şi
f r sus inere din partea familiei în
cadrul Ad postului de noapte Alba
Iulia.

DGASPC Alba
Asocia ia ―Filantropia
Ortodox ‖ Alba Iulia

31.12.2016

Directorul
executiv adjunct
– adul i
Coordonatorul
Asocia iei
―Filantropia
Ortodox ‖ Alba
Iulia

Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la problematica persoanelor cu
dizabilit i în scopul respect rii principiului coeziunii sociale şi al egalit ii de şanse
Organizarea Marşului persoanelor
Directorul
cu handicap, edi ia a IX-a
executiv adjunct
– adul i
DGASPC Alba
Coordonatorii
31.12.2016
ONG-uri
ONG
Institu ii publice
Reprezentan ii
institu iilor
publice implicate
Aniversarea Zilei interna ionale a
Directorul
persoanelor cu dizabilit i prin
executiv adjunct
activit i specifice: sesiune de
– adul i
DGASPC Alba
comunic ri, programe artistice,
Coordonatorii
ONG-uri
31.12.2016
expozi ii cu lucr ri handmade
ONG
Institu ii publice
executate de c tre persoanele cu
Reprezentan ii
dizabilit i.
institu iilor
publice implicate
DIALOGUL SOCIAL
Dezvoltarea dialogului social prin implicarea partenerilor sociali în actul decizional
Elaborarea programului anual al Institu ia Prefectului –
Februarie 2016
Prefectul
Comisiei de Dialog Social Alba cu jude ul Alba
jude ului Alba
consultarea partenerilor sociali
implica i.
Prezentarea în Comisia de Dialog Institu ia Prefectului –
31.12.2016
Prefectul
Social Alba a problemelor cu care jude ul Alba
jude ului Alba
se confrunt jude ul Alba.
Transmiterea
c tre
institu iile Institu ia Prefectului –
31.12.2016
Prefectul
publice centrale a unor propuneri jude ul Alba
jude ului Alba
legislative.
Înt rirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la
dezvoltarea economic şi social a jude ului Alba
Restabilirea rolului institu iei
Inspectoratul Teritorial
31.12.2016
Inspector şef
dialogului social de component
de Munc Alba
fundamental a statului de drept şi a
democra iei.
Reluarea la nivel institu ional al
dialogului social, prin implicarea
partenerilor sociali (sindicate,
patronate, ONG-uri în actul
decizional).
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27.2

27.3

28.
28.1

28.2

28.3

Reluarea discu iilor privind
aducerea de îmbun t iri legislative
pe urm toarele domenii: sindicate,
contracte colective de munc ,
conflicte de munc , patronate,
func ionari publici, inspec ia
muncii, codul muncii
Informarea partenerilor sociali, Inspectoratul Teritorial
31.12.2016
Inspector şef
patronate şi sindicate, cu privire la
de Munc Alba
rezultatele controalelor efectuate de
ITM Alba în domeniul securit ii şi
s n t ii în munc şi în domeniul
rela iilor
de
munc
pentru
înl turarea operativ a deficien elor
constatate şi asigurarea unui mediu
de
munc
securizat
şi
în
concordan cu legisla ia în vigoare.
Dezbaterea cu partenerii sociali a Inspectoratul Teritorial
31.12.2016
Inspector şef
principalelor
acte
normative
de Munc Alba
Inspector
şef
adoptate în domeniul rela iilor de
adjunct RM
munc şi al securit ii şi s n t ii în
Inspector
sef
munc , în cadrul Comisiei de
adjunct SSM
Dialog Social, al unor sesiuni de
informare trimestriale şi în cadrul
Comitetului Tripartit de la nivelul
ITM Alba, in anul 2016.
Actualizarea strategiei pentru persoanele vârstnice pornind de la nevoile multiple ale acestora
Elaborarea programului anual al
Institu ia
Prefectului
31.12.2016
Prefectul
Comitetului consultativ de dialog
Jude ul Alba
jude ului Alba
civic pentru problemele persoanelor
vârstnice cu consultarea acestei
categorii
Prezentatea
în
Comitetul Institu ia
Prefectului
31.12.2016
Prefectul
consultativ de dialog civic pentru Jude ul Alba
jude ului Alba
problemele persoanelor vârstnice a
problemelor cu care se confrunt
aceast categorie de cet eni
Comunicarea c tre institu iile
Institu ia
Prefectului
Prefectul
publice centrale a problemelor
Jude ul Alba
jude ului Alba
31.12.2016
persoanelor vârstnice care dep şesc
competen ele locale de rezolvare
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1155.. SSĂ
ĂN
NĂ
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Nr.crt.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabil
Implementarea Strategiei Na ionale de S n tate în domeniul “S N TATE PUBLIC ”
Îmbun t irea st rii de s n tate şi
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
nutri ie a mamei şi copilului corelat
Public Alba
executiv
cu Programului Na ional de
S n tate.
Monitorizarea bolilor
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
netransmisibile prin ac iuni
Public Alba
executiv
preventive şi supraveghere a
acestora.
Implementarea pentru bolile
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
netransmisibile a programelor de
Public Alba
executiv
sreening, cu impact major pe
indicatori de s n tate.
Supravegherea şi controlul bolilor
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
transmisibile conform Programului
Public Alba
executiv
Na ional pentru sc derea bolilor
transmisibile prioritare şi înt rirea
capacit ii sistemului de
supraveghere prin gestionarea
alertelor interna ionale şi locale.
Coordonarea şi controlul derul rii
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
calendarului de vaccinare în cadrul
Public Alba
executiv
Programului Na ional de Imunizare
pentru asigurarea unei optime
acoperiri vaccinale.
Protejarea s n t ii popula iei
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
împotriva riscurilor legate de mediu,
Public Alba
executiv
prin prevenirea îmboln virilor
asociate factorilor determinan i din
mediul de via şi munc .
Protejarea s n t ii popula iei prin
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
prevenirea îmboln virilor associate
Public Alba
executiv
factorilor alimentari şi de nutri ie.
Desf şurarea ac iunilor de inspec ie
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
şi control în s n tate public .
Public Alba
executiv
Consolidarea re elei de medicin
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
şcolar prin creşterea num rului de
Public Alba
executiv
cabinete şcolare în colaborare cu
autorit ile locale.
Creşterea capacit ii re elei de
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
promovare a s n t ii cu scopul de a
Public Alba
executiv
îmbun t ii practicile sanogene ale
popula iei, creşterea gradului de
informare, conştientizare şi
responsabilizarea popula iei.
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2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.

Implementarea politicilor de s n tate public în domeniul “SERVICII DE S N TATE ”
Asigurarea accesului echitabil la
Casa de Asigur ri de
31.12.2016
Preşedinte –
servicii de s n tate de calitate şi cost
S n tate Alba
Director General
eficace, în special la grupurile
vulnerabile.
Asigurarea distribu iei teritoriale
Casa de Asigur ri de
31.12.2016
Preşedinte –
echitabile a serviciilor de asisten
S n tate Alba
Director General
primar .
Asigurarea accesului la servicii
Casa de Asigur ri de
31.12.2016
Preşedinte –
medicale în ambulatoriul de
S n tate Alba
Director General
specialitate (specialit i clinice,
specialit i paraclinice, servicii de
imagistic , explor ri func ionale,
laborator).
Functionarea asisten ei medicale de
Casa de Asigur ri de
31.12.2016
Preşedinte –
furnizare de consulta ii de urgen la
S n tate Alba
Director General
domiciliu şi activit i de transport
sanitar neasistat.
Dezvoltarea capacit ii spitalelor de
Casa de Asigur ri de
31.12.2016
Preşedinte –
a oferi servicii de spitalizare de zi şi
S n tate Alba
Director General
creşterea ponderii acestora în oferta
de servicii.
Un sistem de s n tate inclusiv, sustenabil şi predictibil prin implementarea de politici şi
programe transversale prioritare

3.1

Int rirea capacit ii administrative
prin implementarea politicilor de
s n tate şi management performant.

Direc ia de S n tate
Public Alba

31.12.2016

Director
executiv

3.2

Asigurarea form rii unui num r
adecvat de categorii de personal cu
preponderen pentru specialit ile
clinice.
Implementarea unui control riguros
al cheltuielilor publice.

Direc ia de S n tate
Public Alba

31.12.2016

Director
executiv

Casa de Asigur ri de
S n tate
Alba
Casa de Asigur ri de
S n tate
Alba

31.12.2016

Preşedinte –
Director General

31.12.2016

Preşedinte –
Director General

Direc ia de S n tate
Public Alba;

31.12.2016

Casa de Asigur ri de
S n tate
Direc ia de S n tate
Public Alba
Casa de Asigur ri de
S n tate

Director
executiv;
Preşedinte –
Director General

31.12.2016

Director
executiv;
Preşedinte –
Director General

3.3

3.4

3.5

3.6

Implementarea politicii
medicamentului bazat pe dovezi,
care s asigure accesul echitabil şi
sustenabil al popula iei la medica ie
Dezvoltarea şi implementarea de
programe na ionale intersectoriale
adaptate nevoilor specifice ale
grupurilor vulenerabile de la
nivel local
Implementarea sistemului informatic
în s n tate
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4.
4.1

4.2

4.3

Dezvoltarea infrastructurii de s n tate la nivel local, în vederea reducerii inechit ii accesului
la serviciile de s n tate
Îmbun t irea infrastructurii
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
serviciilor de s n tate oferite în
Public Alba
executiv
regim ambulatoriu prin asisten a
Casa de Asigur ri de
Preşedinte –
medical comunitar , medicina de
S n tate
Director
familie şi ambulatorul de
executiv
specialitate.
Îmbun t irea infrastructurii
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
laboratoarelor de s n tate
Public Alba
executiv
public .
Monitorizarea deşeurilor medicale
Direc ia de S n tate
31.12.2016
Director
generate de unit ile sanitare.
Public Alba
executiv

1166.. TTIIN
NE
ER
RE
ETT ŞŞII SSPPO
OR
RTT
Nr.crt.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4
2.
2.1
2.2

2.3

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
realizare

Termen de
finalizare

Persoana
responsabil

Ianuarie 2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

Ianuarie 2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

Dezvoltarea activit ii de selec ie, preg tire şi organizare de competi ii sportive de
performan
Întocmirea
calendarului
competi ional jude ean.
Organizarea etapelor jude ene ale
campionatelor na ionale la ramurile
de sport care se practic în jude .
Organizarea de competi ii sportive
proprii
D.J.S.T. Alba sau în
colaborare cu structuri sportive din
jude pentru sus inerea activit ii de
performan la nivelul copiilor şi
juniorilor.
Organizarea de competi ii sportive
cu caracter de selec ie.
Promovarea sportului de mas
Întocmirea calendarului ac iunilor şi
activit ilor sportiv - recreative.
Creşterea gradului de participare a
popula iei de toate categoriile în
activit ile
de
practicare
a
exerci iilor fizice şi sportului.
Sprijinirea activit ii Asocia iei
jude ene sportul pentru to i Alba.

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba,
Asocia ii Jude ene
Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba,
Asocia ii Jude ene

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba
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2.4
2.5

2.6

4
4.1

4.2

5.
5.1

5.2

6.
6.1

7.
7.1

Sprijinirea activit ii A.O.R. filiala
Alba.
Sprijinirea administra iei publice
locale şi jude ene în vederea
organiz rii de ac iuni sportive de
mas .
Organizarea de ac iuni sportive
pentru persoanele cu handicap.

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

31.12.2016

Director
executiv

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba

Implicarea jude ului Alba în organizarea unor competi ii na ionale şi interna ionale de
anvergur
Sprijinirea federa iilor sportive
na ionale, a administra iei publice
Direc ia Jude ean de
locale şi jude ene, a asocia iilor
Sport şi Tineret Alba,
jude ene şi cluburilor sportive în
Federa ia Sportiv
Director
31.12.2015
organizarea şi desf şurarea unor
Na ional ,
executiv
competi ii sportive de nivel zonal,
Asocia ii Jude ene
na ional şi interna ional în scopul
promov rii sportului şi valorific rii
poten ialului turistic al jude ului.
Sus inerea activit ii federa iilor
sportive na ionale cu sediul în
Direc ia Jude ean de
Director
31.12.2015
jude ul Alba (powerlifting şi pescuit
Sport şi Tineret Alba
executiv
sportiv)
Sprijinirea I.S.J. Alba în organizarea şi desf şurarea competi iilor sportive
Implicarea DJST în organizarea
competi iilor sportive din cadrul
Direc ia Jude ean de
Director
31.12.2016
Olimpiadei Na ionale a Sportului
Sport şi Tineret Alba
executiv
Şcolar şi Olimpiadei Gimnaziilor .
Organizarea de competi ii sportive
Direc ia Jude ean de
Director
pentru copii şi tineri în cadrul
31.12.2016
Sport şi Tineret Alba
executiv
Programului „Noua Daciad ‖.
Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare şi educa ie de calitate, atât formal cât şi
non-formal
Orientarea educa iei non-formale
c tre domenii care asigur buna
integrare social a tinerilor şi
Direc ia Jude ean de
manifestarea lor mai activ şi mai
responsabil :
educa ie
pentru
Sport şi Tineret Alba,
Director
Inspectoratul Şcolar
31.12.2016
cet enie şi cunoaşterea drepturilor
executiv
şi obliga iilor ce le revin ca tineri şi
Alba
O.N.G.-uri
ca viitori adul i, educa ie şi orientare
antreprenorial timpurie, educa ie
pentru munc , educa ie pentru un
stil de via s n tos,
Îmbun t irea ofertei de educa ie non-formal cu creşterea interesului tinerilor de a participa
la activit i de educa ie non-formal
Creşterea atractivit ii şi în acelaşi
Direc ia Jude ean de
timp dezvoltarea activit ilor de
Sport şi Tineret Alba,
Director
31.12.2016
voluntariat ale tinerilor şi a celor
ONG-uri
executiv
ini iate de ONGT- uri care ofer
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oportunit i de educa ie nonformal .
7.2

7.3

8.
8.1

8.2

8.3

9.
9.1

Mobilizarea şi orientarea
organiza iilor guvernamentale şi
neguvernamentale, a comunit ilor
Direc ia Jude ean de
locale in vederea stabilirii de
Sport şi Tineret Alba,
parteneriate şi a unor cooper ri
31.12.2016
APL, ONG-uri
viabile pentru dezvoltarea sistemului
furnizorilor de educa ie non-formal
şi a serviciilor complexe/integrate
axate pe necesit ile tinerilor.
Promovarea în rândul tinerilor, prin
unit țile de înv ț mânt i ONGT, a
oportunit ților de educație nonONG-uri
31.12.2016
formal oferite de ac iunile
Programului european Erasmus+;
Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultur şi crea ie cultural de calitate
Stimularea interesului tinerilor
pentru valorificarea tradi iilor
Direc ia Jude ean de
culturale locale (româneşti sau ale
Sport şi Tineret Alba,
31.12.2016
minorit ilor etnice), inclusiv prin
O.N.G.-uri,
formarea în meserii tradi ionale
APL
(artistice, artizanale);
Sprijinirea şi stimularea creativit ii
şi performan ei tinerilor în diverse
domenii ale industriilor creative
Direc ia Jude ean de
(publicitate, arte vizuale, artele
Sport şi Tineret Alba,
31.12.2016
spectacolului, cercetare-dezvoltare,
APL
software etc.); creşterea suportului
acordat crea iilor culturale apa inând
tinerilor.
Promovarea, sus inerea şi
Direc ia Jude ean de
recompensarea performan ei
Sport şi Tineret Alba,
tinerelor talente artistice şi din
31.12.2016
O.N.G.-uri,
domeniul inova iei tehnicoAPL
ştiin ifice
Sus inerea s n t ii şi calit ii vie ii tinerilor
Desf şurarea de campanii în şcoli pe
teme privind alimenta ia s n toas
prevenirea consumului de droguri,
prevenirea bolilor cu transmitere
sexual etc.
Desf şurarea de ac iuni aliniate la
Strategia Na ional Antidrog 2013 –
2020 pentru prevenirea consumului
de droguri, alcool i tutun în rândul
adolescenților i tinerilor.

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba,
ISJ, DSP
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31.12.2015

Director
executiv

Director
executiv

Director
executiv

Director
executiv

Director
executiv

Director
executiv

10.
10.1

10.2

11.

11.1

11.2

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

Îmbun t irea oportunit ilor de petrecere a timpului liber de c tre tineri, atât în modalit i
organizate cât şi în modalit i informale
Dezvoltarea ofertelor şi creşterea
Direc ia Jude ean de
Director
calit ii re elelor de tabere si
Sport şi Tineret Alba
31.12.2016
executiv
campusuri de vacan pentru tineret.
Implicarea ONGT şi a tinerilor în
Direc ia Jude ean de
dezvoltarea facilit ilor de timp
Sport şi Tineret Alba,
Director
31.12.2016
executiv
liber şi în gestionarea lor, inclusiv
O.N.G.-uri
pe baz de voluntariat
Realizarea educa iei prin sport şi activitate fizic pentru formarea unui stil de via s n tos, a
dezvolt rii ca cet eni activi şi responsabili și încurajarea asocierii de c tre tineri a recreerii cu
practicarea sportului şi mişc rii
Creşterea num rului practican ilor
de sport în rândul copiilor şi tinerilor
Direc ia Jude ean de
Director
inclusiv prin amplificarea sistemului
31.12.2016
Sport şi Tineret Alba
executiv
de competi ii sportive de mas
(pentru to i);
Asigurarea accesului elevilor şi
copiilor în bazele sportive i
Direc ia Jude ean de
Director
acordarea de facilit i tinerilor în
31.12.2016
Sport şi Tineret Alba
executiv
utilizarea în timpul liber a bazelor
sportive existente.
Creşterea gradului de participare a tinerilor la via a comunit ii, sub toate aspectele ei, sociale,
educa ionale, culturale, economice, de s n tate
Sprijinirea initia ivelor tinerilor
Direc ia Jude ean de
sub forma consiliului jude ean al
Sport şi Tineret Alba,
Director
elevilor în vederea stimul rii şi
31.12.2016
ISJ, ONG-uri
executiv
organizarea
de ac iuni în
parteneriat.
Organizarea unor simpozioane,
seminarii şi evenimente similare cu
participarea autorit ilor locale,
Direc ia Jude ean de
ong-uri în vederea dezbaterii
Sport şi Tineret Alba,
Director
situa iei reale a tinerilor la nivelul
31.12.2016
APL, ONG-uri
executiv
jude ului
Alba
respectiv,
identificarea
nevoilor tinerilor,
oportunit ile şi perspectivele
acestora.
Stimularea tinerilor valoroşi ca
modele
pentru
societate.
Promovarea de modele de succes
ale particip rii cu scopul încuraj rii
tinerilor de a se implica în via a
comunit ii.
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 ean de
Sport şi Tineret Alba,
APL, ONG-uri

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba
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31.12.2016

31.12.2016

Director
executiv

Director
executiv

12.5

12.6

13.
13.1

13.2

13.3

Creşterea gradului de promovare a
Direc ia Jude ean de
activit ilor şi proiectelor de
Sport şi Tineret Alba,
Director
31.12.2016
voluntariat derulate de ONG-uri în
ONG-uri
executiv
rândul comunit ii.
Conştientizarea în rândul tinerilor a
Direc ia Jude ean de
necesit ii voluntariatului ca şi
Director
Sport şi Tineret Alba
31.12.2016
mijloc de dezvoltare personal şi
executiv
social .
Promovarea unor m suri, în favoarea tinerilor, prin care s fie asigurat tranzi ia coerent de
la sistemul educa ional c tre pia a for ei de munc
Asigurarea unor şanse mai bune de
acces şi de men inere pe pia a
muncii a tinerilor, prin însuşirea şi
dezvoltarea
abilit ilor
şi
competen elor care sa le asigure
locul de munc .
Identificarea înc din şcoal şi
încurajarea dezvolt rii spiritului
antreprenorial în rândul tinerilor.
Ini ierea de ac iuni de integrare,
care s îmbun t easc accesul pe
pia a muncii al tinerilor dintr-o serie
de grupuri vulnerabile social: femei,
cet eni români de etnie rom , tineri
cu nevoi speciale, precum şi
persoane cu nivel sc zut de
şcolarizare şi calificare profesional .

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba,
AJOFM, ONG-uri

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba,
ONG-uri

31.12.2016

Director
executiv

Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Alba
ONG

31.12.2016

Director
executiv

1177.. TTR
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Nr.crt.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Obiectivul/Ac iuni

Entitatea implicat în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabil
Reabilitarea sistemului rutier de drumuri jude ene, continuarea lucr rilor de drumuri şi
poduri propuse pentru anul 2016
Modernizarea drumului jude ean
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
DJ107: Alba Iulia-Teleac-H priaStraja-Berghin -Colibi-Sec şelCerg ul Mare - Veza- Blaj-SâncelLunca Târnavei-Şona-JidveiSânt m rie- Cetatea de Balt –
lim.jud. Mureş, km 19 + 600 km. 30
+035, tr.II de la km.19+ 600 la km.
26 + 600 , jude ul Alba.
Consolidarea corpului de drum
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
jude ean DJ 750, Garda de Sus
(DN75)Ordancusa- Ghe ar.
Consolidare terasamente şi
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
asigurarea stabilit ii versan ilor pe
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1.4
1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

drumul jude ean DJ705: lim.jud.
Hunedoara-Almaşu de Mijloc –
Almaşu Mare- Zlatna (DN74), de la
km.43+ 228- km.43 +263 şi de la
km. 44+ 428 km. 44 +463, jud.
Alba.
Reabilitarea sistemului rutier de drumuri jude ene, prin demararea unor lucr ri noi.
Consolidare corp drum jude ean
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
DJ107: Galda de Jos (DJ107H)Mesentea-Benic-Întregalde – Mogoş
(DJ107I) – tronson III, km.17+ 7000
km. 23+ 700, jud.Alba.
Consolidare Pod pe DJ 107C, km.9
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
+223 peste pârâul Dumbr vi a, în
localitatea Limba, jud. Alba.
Pod pe DJ107, km.22 +850,
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
localitatea Colibi, jud. Alba.
Modernizare drum jude ean DJ107I: Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
Aiud (DN1) – Aiudul de Sus- Râme
– Br deşti- Geogel- MacarestuBârleşti C tuni – Cojocani – Valea
Barnii – Bârleşti- mogoş – Valea
Alb - Ciuciuleşti- Bucium
Conectarea domeniului schiabil
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
Sureanu la re eaua TEN-T prin
reabilitarea drumului jude ean DJ
704, de la Poarta Raiului (km.60+
300) la barajul Oaşa ( km.75+ 950)Transalpina – DN67C- A1.
Consolidare pod pe DJ705 B peste
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
râul Mureş, km. 3+ 949, loc. Vin u
de Jos, jud. Alba.
Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documenta iei de avizare a lucr rilor de investi ii,
studii de fezabilitate, aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier jude ean
Strategia de dezvoltare, modernizare Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
şi între inere a re elei de drumuri
jude ene 2015-2020.
Studiu privind managementul st rii
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
tehnice a drumurilor jude ene din
jude ul Alba. Baza de date privind
gestionarea re elei de drumuri
jude ene din jude ul Alba.
Actualizare studiu privind
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
„Conectarea Domeniului Schiabil
Sureanu la re eaua TEN-T prin
reabilitarea drumului jude ean
DJ704, de la Poarta Raiului (km.60
+30) la barajul Oaşa (km.75+ 9509)
Transalpina DN67C – A1‖
Documenta ie de avizare a lucr rilor Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
de interven ie pe drumul jude ean
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2.5

2.6

2.7

2.8

3.
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

DJ 107I : Aiud (DN1)Aiudului de
sus- Râme , Br deşti GeogelMacarestu- Barleşti C tuniCojocani-Valea Barnii-BârleştiMogoş- Valea Alb - Ciuciuleştibucium- Izbita- Cojeseni- Bucium
Sat- DN74 (Cerbu)km.0+ 000km.76 +540 – km.35+ 000
Asigurarea conectivit ii oraşului
Consiliul Jude ean Alba
Cugir la re eaua TEN-T prin
construirea nodului rutier în zona de
leg tur a drumului jude ean DJ704
cu DN7.
Expertiza tehnic şi D.A.L.I. „Pod
Consiliul Jude ean Alba
pe DJ107, peste râul Mureş, km.4 +
587, loc. Teleac , jud. Alba.
Expertiza tehnic şi DALI „Pod pe
Consiliul Jude ean Alba
DJ107E, peste râul Mureş, km.3 +
895, loc. ciumbrud , jud. Alba.
Actualizare Expertiza tehnic şi
Consiliul Jude ean Alba
DALI pentru „ Consolidarea podului
pe DJ705B peste râul Mureş, km.3 +
949, loc. Vin u de jos, jud. Alba‖
Reabilitarea sistemului rutier de drumuri comunale
Dezvoltarea re elei de canalizare
Prim ria Ciugud
menajer în zona industrial
Drâmbar, comuna Ciugud.
Amenajare drumuri de exploatare
Prim ria Ciugud
agricol în comuna Ciugud.
Modernizarea infrastructurii rutiere
Prim ria Ciugud
în comunele Ciugud şi Sântimbru,
Prim ria Sântimbru
proiect derulat în parteneriat cu
comuna Sîntimbru prin Asocia ia
Intercomunitar de Dezvoltare
Ciugud Sîntimbru.
Modernizare infrastructur rutier ,
Prim ria Cr ciunelu de
Pod peste râul Târnava, în comuna
Jos
Cr ciunelu de Jos.
Modernizare infrastructur rutier
Prim ria Strem
comuna Strem
Amenajare de rigole în comuna
Prim ria Strem
Strem .
Reabilitare drum comunal DC2, DC Prim ria Lunca
107F Lunca Mureşului, Gura
Mureşului
Arieşului, km.1+ 690.87, km.5 +
050, comuna Lunca Mureşului.
Modernizare str zi comuna Lunca
Prim ria Lunca
Mureşului.
Mureşului
Modernizare infrastructura rutier ,
Prim ria Lunca
comuna Lunca Mureşului.
Mureşului
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31.12.2016

Preşedinte CJA

31.12.2016

Preşedinte CJA

31.12.2016

Preşedinte CJA

31.12.2016

Preşedinte CJA

31.12.2016

Primar Ciugud

31.12.2016

Primar Ciugud

31.12.2016

Primar Ciugud
Primar
Sântimbru

31.12.2016

31.12.2016

Primar
Cr ciunelu de
Jos
Primar Strem

31.12.2016

Primar Strem

31.12.2016

Primar Lunca
Mureşului

31.12.2016

Primar Lunca
Mureşului
Primar Lunca
Mureşului

31.12.2016

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

3.21

3.22
3.23

3.24
3.25
3.26

3.27
3.28

3.29
3.30

Modernizare DC14 Odverem,
comuna Lopadea Nou .
Realizare Proiect tehnic pentru
drumul comunal Ocnişoara
Modernizare DC16 Asinip
,
comuna Lopadea Nou .
Modernizare str zi în comuna Valea
Lung , proiect DALI+ PT
Pietruirea şi modernizarea
drumurilor comunale în comuna
Vadu Mo ilor.
Modernizarea infrastructurii rutiere
în localit şile Şona şi Lunca
Târnavei.
Modernizare drumuri vicinale,
comuna Poşaga, OG28-2013
Modernizare drumuri forestiere,
comuna Poşaga.
Accesibilizare fond forestier,
comuna Poşaga, m sura 125b.
Modernizare infrastructur rutier în
comuna Meteş
Modernizare infrastructur rutier –
extinderea re elei de drum
modernizat în comuna Meteş .
Modernizare trotuare, rigole, accese,
zone verzi în comuna Sîntimbru
DJ107.
Modernizare str zi în localitatea
Galda de Jos.
Reabilitare drum comunal DC121
Calea-Peleş, în lungime de 5 km,
finan ate prin OG28, comuna
Sohodol.
Modernizare infrastructur rutier în
comuna Sohodol.
Modernizare drum vicinal TîrsaCindeşti, comuna Avram Iancu.
Modernizare drumuri de exploatare
agricol în comuna Cîlnic, jude ul
Alba.
Reabilitare şi modernizare str zi în
comuna Cîlnic, jude ul Alba
Repara ii şi lucr ri de între inere a
drumurilor comunale în comuna
Albac.
Modernizare drumuri comunale şi
alei pietonale în comuna Albac.
Modernizare infrastructur rutier în
comuna S lciua DC130.

Prim ria Lunca
Mureşului
Prim ria Lopadea Nou

31.12.2016

Prim ria Lopadea Nou

31.12.2016

Prim ria Valea Lung

31.12.2016

Prim ria Vadu Mo ilor

31.12.2016

Prim ria Şona

31.12.2016

Primar Şona

Prim ria Poşaga

31.12.2016

Primar Poşaga

Prim ria Poşaga

31.12.2016

Primar Poşaga

Prim ria Poşaga

31.12.2016

Primar Poşaga

Prim ria Meteş

31.12.2016

Primar Meteş

Prim ria Meteş

31.12.2016

Primar Meteş

Prim ria Sîntimbru

31.12.2016

Primar
Sîntimbru

Prim ria Galda de Jos

31.12.2016

Prim ria Sohodol

31.12.2016

Primar Galda de
Jos
Primar Sohodol

Prim ria Sohodol

31.12.2016

Primar Sohodol

Prim ria Avram Iancu

31.12.2016

Prim ria Cîlnic

31.12.2016

Primar Avram
Iancu
Primar Cîlnic

Prim ria Cîlnic

31.12.2016

Primar Cîlnic

Prim ria Albac

31.12.2016

Primar Albac

Prim ria Albac

31.12.2016

Primar Albac

Prim ria S lciua

31.12.2016

Primar S lciua
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31.12.2016

Primar Lunca
Mureşului
Primar Lopadea
Nou
Primar Lopadea
Nou
Primar Valea
Lung
Primar Vadu
Mo ilor

3.31

3.32

3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

Reabilitare drumuri comunale pe o
lungime de 17 km., în comuna
Arieşeni, jude ul Alba
Amenajare centrul comunei Bistra,
amenajare parcare şi accese la
parcare.
Modernizare str zi în comuna
Bistra.
Accesibilizarea fondului forestier în
comuna Bistra, m sura 125 B.
Asfaltarea DC97 Bistra-Poiana.
Reabilitare drum comunal DC184,
comuna Ocoliş.
Modernizare drum forestier, comuna
Ocoliş.
Modernizare drum comunal DC12
în comuna R deşti.
Asfaltare str zi în localitatea
Leorin , comuna R deşti.
Modernizare infrastructur rutier în
comuna R deşti.
Accesibilizarea fondului forestier în
comuna Şugag.
Modernizare str zi şi drumuri în
comuna Şugag.
Reabilitare şi modernizare a str zii
Soharu, oraşul Abrud
Modernizare drumuri comunale în
comuna Cerg u.
Modernizare infrastructur rutier
în oraşul Zlatna.
Modernizare drumuri locale DC173
Feneş- Bucium
Reabilitare şi modernizare str zi în
oraşul Zlatna şi localit ile
apar in toare.
Modernizare drumuri din localit ile
apar in toare municipiului Alba
Iulia, cartier Miceşti.
Modernizare str zi cartier Meridian
şi par ial str. Costache Negruzzi din
municipiul Alba Iulia
Modernizare drumuri din zona
Dealul furcilor, municipiul Alba
Iulia, str.Izvorului, str. Nicolae
Labiş, str. Barbu Catargiu.
Repara ii capitale pentru str zile din
municipiul Alba Iulia:9 Mai,
Timotei Cipariu, Aurel Vlaicu,
Toporaşilor, Fântânele, Iederei,

Prim ria Arieşeni

31.12.2016

Primar Arieşeni

Prim ria Bistra

31.12.2016

Primar Bistra

Prim ria Bistra

31.12.2016

Primar Bistra

Prim ria Bistra

31.12.2016

Primar Bistra

Prim ria Bistra
Prim ria Ocoliş

31.12.2016
31.12.2016

Primar Bistra
Primar Ocoliş

Prim ria Ocoliş

31.12.2016

Primar Ocoliş

Prim ria R deşti

31.12.2016

Primar R deşti

Prim ria R deşti

31.12.2016

Primar R deşti

Prim ria R deşti

31.12.2016

Primar R deşti

Prim ria Şugag

31.12.2016

Primar Şugag

Prim ria Şugag

31.12.2016

Primar Şugag

Prim ria Abrud

31.12.2016

Primar Abrud

Prim ria Cerg u

31.12.2016

Primar Cerg u

Prim ria Zlatna

31.12.2016

Primar Zlatna

Prim ria Bucium

31.12.2016

Primar Bucium

Prim ria Zlatna

31.12.2016

Primar Zlatna

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Primar Alba
Iulia

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Primar Alba
Iulia

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Primar Alba
Iulia

Prim ria Alba Iulia

31.12.2016

Primar Alba
Iulia

90

3.52
3.53

3.54

3.55
3.56

3.57

3.58

3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64

3.65
3.66

3.67

3.68

3.69

Ghioceilor, Salcâmului, Crişan,
Cet ii, Aron Pumnul.
Amenajare trotuare, parc ri, piste de
biciclete str. C l raşi, Sebeş.
Modernizare str zi Petreşti: Zorilor,
Aleea zorilor, Simion B rnu iu,
Progresului
Modernizare str zi: Uli a de mijloc
şi Uli a de sus - Lancr m, Mihai
Eminescu - Petreşti
Modernizare str zi din municipiul
Sebeş.
Modernizare drum comunal DC53
Strungari –Plaiuri km.0+000 la km.
7+300, comuna Pianu.
Modernizare str zi interioare,
trotuare, rigole şi pode e comuna
Cenade.
Modernizare drumuri comunale în
comuna Vidra (BobareştiPuiuleteşti, Lunca Vesesti-Culdeşti,
Oideşti-Haiduceşti, Goieşti-Dosu
Luncii, Lunca Goieşti-Valcaneasa)
Repara ie capital pod peste râul
Arieş în satul Lunca Goieşti.
Construire pod peste Pârâul Valea
Morii în satul Ponorel.
Reabilitarea şi modernizarea re elei
de str zi din oraşul Cugir
Reabilitare infrastructur de drumuri
în municipiul Aiud.
Modernizare str zi comuna Şibot şi
satele componente
Asfaltare drum localitatea B c in i,
drum şcoal spre biserica ortodox ,
comuna Şibot.
Refacere trotuare şi rigole în
comuna Şibot.
Modernizare drumuri comunale şi
str zi din localit ile Blandiana şi
Acmariu, comuna Blandiana.
Modernizare drum comunal DC
151, satul Mogoş, satul Cristeşti,
comuna Mogoş.
Modernizare drumuri forestiere:
satul Valea Mlacii, satul Valea
Coceşti, comuna Mogoş.
Modernizare drum de exploata ie
agricol din DJ107 1- Dealul
Buteştilor de la km. 1 +700 la km. 2

Prim ria Sebeş

31.12.2016

Primar Sebeş

Prim ria Sebeş

31.12.2016

Primar Sebeş

Prim ria Sebeş

31.12.2016

Primar Sebeş

Prim ria Sebeş

31.12.2016

Primar Sebeş

Prim ria Pianu

31.12.2016

Primar Pianu

Prim ria Cenade

31.12.2016

Primar Cenade

Prim ria Vidra

31.12.2016

Primar Vidra

Prim ria Vidra

31.12.2016

Primar Vidra

Prim ria Vidra

31.12.2016

Primar Vidra

Prim ria Cugir

31.12.2016

Primar Cugir

Prim ria Aiud

31.12.2016

Primar Aiud

Prim ria Şibot

31.12.2016

Primar Şibot

Prim ria Şibot

31.12.2016

Primar Şibot

Prim ria Şibot

31.12.2016

Primar Şibot

Prim ria Blandiana

31.12.2016

Primar
Blandiana

Prim ria Mogoş

31.12.2016

Primar Mogoş

Prim ria Mogoş

31.12.2016

Primar Mogoş

Prim ria Mogoş

31.12.2016

Primar Mogoş
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3.70

+700, comuna Mogoş.
Pietruire drum comunal DC 225 din
DJ107I, satul Valea upilor, DC
152 din DJ107I, satul B rbeşti,
comuna Mogoş.

Prim ria Mogoş

31.12.2016

Primar Mogoş

Entitatea implicat în
Termen de
realizare
finalizare
Creşterea popularit ii unor locuri mai pu in cunoscute din jude ul Alba

Persoana
responsabil

1188.. TTU
UR
RIISSM
M,, IIM
MM
M--U
UR
RII ŞŞII M
ME
ED
DIIU
ULL D
DE
EA
AF
FA
AC
CE
ER
RII
Nr.crt.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.
2.1
2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Obiectivul/Ac iuni

Realizarea unei expozi ii de
fotografii cu ocazia Zilei Mondiale a
Turismului.
Ziua încoron rii - Valorificarea
patrimoniului istoric al municipiului
Alba Iulia – oraşul încoron rii.

Consiliul jude ean Alba

31.12.2016

Preşedinte CJA

Consiliul jude ean Alba

31.12.2016

Preşedinte CJA

Realizarea a 500 de buc i broşuri
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
de prezentare a oraşului, care vor
con ine informa ii istorice şi
turistice.
Realizarea unui num r de 500 de
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
cataloage de prezentare a
patrimoniului cultural al oraşului.
Promovarea Centenarului Unirii (1918-2018). Transformarea municipiului Alba Iulia ca pol al
unit ii şi identit ii na ionale a românilor
Participare la Târgul de turism al
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
României edi ia de toamn
Realizarea unei platforme on line
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
Realizarea de materiale
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
promo ionale: fulare tricolore (1500
buc i), cocarde tricolore (500
buc i), insigne personalizate (3560
buc i) stegule e tricolore de
hârtie(3000 buc i).
Promovarea destina iilor turistice, a serviciilor şi produselor turistice din jude ul Alba
Participarea la Târgul de turism al
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
României, edi ia de prim var .
Promovarea obiectivelor turistice naturale şi antropice, a evenimentelor culturale şi turistice
din jude ul Alba în mediul online
Dezvoltare re ea informatic şi
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
portal turism, www.turismalba.ro
Dezvoltare de software pentru baze
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
de date şi operare destinat
proiectului, servicii de proiectare de
site-uri: www.turismalba.ro,
92

4.
4.1

4.2
5.
5.1

5.2
5.3
5.
5.1

5.2

5.3
6.
6.1

7.

7.1
7.2
8.
8.1

8.2

www.pronatura-alba.ro,
www.castelsancrai.ro.
Promovarea turistic on-line şi off- line a jude ului Alba în rândul turiştilor şi Agen iilor de
turism tour operatoare şi detailiste din România
Realizarea unei campanii publicitare Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
de promovare turistic a jude ului
Alba.
Organizarea a dou infotripuri în
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
jude ul Alba.
Promovarea turistic a jude ului Alba prin materiale informative şi de promovare
Realizarea concep iei grafice şi
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
copzwrite pentru 3 tipuri de
materiale outdoor, 3 tipuri de flzere,
6 tipuri de broşuri , 8 tipuri de
pliante, 1 tip de catalor, 1 ghid, 4
tipuri de afişe.
Realizarea a 1000 buc i cataloage,
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
dou steaguri.
Înregistrarea la OSIM a 4 m rci.
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
Promovarea jude ului Alba prin elaborarea unui ghid turistic
Realizarea unui Ghid turistic în
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
limba român şi tip rirea acestuia
într-un num r de 1.500 de
exemplare.
Realizarea Ghidului turistic în
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
limba englez şi tip rirea acestuia
într-un num r de 1.500 de
exemplare.
Traducerea Ghidului turistic în
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
limba francez .
Informarea turiştilor din municipiul Alba Iulia cu privire la obiectivele turistice naturale şi
antropice şi serviciile turistice din jude ul Alba.
Realizarea unui punct de informare
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
turistic şi vizitare a sediului
Condsiliului jude ean Alba şi a
Galeriei de art contemporan .
Informarea şi educarea membrilor cercurilor şcolare de turism în ceea ce priveşte
comportamentul la munte, informarea cu privire la cultura, tradi iile şi obiceiurile din jude ul
Alba.
Dotarea cercurilor şcolare de turism Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
Organizarea unei tabere de educa ie Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
ecologic şi turism montan
Promovarea traseelor turistice montane din jude ul Alba
Preg tirea documenta iei în vederea Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
omolog rii a trei trasee turistice din
jude ul Alba.
Organizarea a trei tabere de
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
remarcare şi amenajare a traseelor
turistice
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8.3
8.4
8.5
9.
9.1
10.
10.1

10.2

Realizarea a 1000 de buc i pliante Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
informative.
Realizarea aplica iei Promovarea turistic în jude ul Alba în vederea promov rii turistice la nivel
european a jude ului Alba.
Realizarea documenta iei şi a
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
studiilor privind aplica ia european .
Evaluarea pie ei turistice a Jude ului Alba, desprinderea şi ilustrarea tendin elor actuale în
activitatea turistic a jude ului
Realizarea a dou studii de pia în
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
domeniul turismului în jude ul Alba.
Valorificarea patrimoniului cultural-istoric ca factor de dezvoltare educa ional, cultural, social
şi economic în folosul comunit ii
Organizarea a trei evenimente
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
culturale la Centrul Cultural
Sâncrai.
Organizarea a dou expozi ii la
Consiliul Jude ean Alba
31.12.2016
Preşedinte CJA
Centrul Cultural Sâncrai.

1199.. M
MIIN
NO
OR
RIITTĂ
ĂŢŢII
Nr.
crt.
Obiectivul/ Ac iuni
1 Educație
1.1 1. Dezvoltarea unui sistem de
culegere şi monitorizare a datelor
privind cuprinderea copiilor de
vârst preşcolar (3-6 ani) şi şcolar
(7-16 ani) într-o form de
înv mânt. Sistemul va fi pilotat
(pân în 2016) în minimum 300 de
circumscrip ii şcolare unde ponderea
elevilor romi este de minimum 15%
1.2 Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizeaz stimularea particip rii şcolare, reducerea
absenteismului/a abandonului
şcolar/a analfabetismului, în scopul
ob inerii succesului şcolar în înv mântul preuniversitar şi ter iar
1.3 Armonizarea şi completarea
sistemului de asigurare a calit ii, cu
accent pe managementul educa iei
incluzive (adaptat la specificul
rom)
1.4 Continuarea m surilor de prevenire
a segreg rii copiilor şi elevilor romi
şi a celor de eliminare a eventualelor
segreg ri produse în sistemul

Entitatea implicat în
realizare

Termen de
finalizare

Persoana
responsabil

APL, ANR, ISJ
CJRAE/CRED/CRSE
DGASPC, unit i de
înv mânt, serviciul de
eviden a popula iei
din prim rie, ONG-uri

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ISJ, ANR, CJRAE,
unit i şcolare

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ISJ, unit i de
înv mânt,
CJRAE/CMBRAE,
CRED/CRSE, ANR,
ONG-uri
ANR, ISJ, CJRAECMBRAE, unit ile
şcolare, CJ/CL, ONGuri

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

94

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2
2.1

2.2

2.3

2.4

educa ional
Restructurarea form rii
universitare ini iale a cadrelor
didactice, inând cont de respectarea
principiilor şcolii incluzive, a
cunoaşterii şi aplic rii elementelor
de istorie şi cultur rom , dobândite
în formarea ini ial a acestora, în
cadrul modulului psihopedagogic
Extinderea promov rii şi cultiv rii
limbii, istoriei şi tradi iilor rome în
sistemul educa ional preuniversitar
şi universitar
Continuarea m surilor afirmative de
formare şi de încadrare a resursei
umane rome în sistemul educa ional,
care s aib acces şi suport continuu,
direct şi eficient în comunit ile
rome, care s cunoasc nevoile şi
solu iile reale
Monitorizarea activit ii I.S.J.-urilor
şi a grupurilor/comitetelor locale de
sprijin pentru îmbun t irea
accesului la educa ie al grupurilor
dezavantajate
Participarea comunit ii locale la
activit i şi programe de
îmbun t ire a accesului
nediscriminatoriu al copiilor din
grupuri dezavantajate, apar inând
minorit ii rome, la înv mânt
obligatoriu, în înv mântul de stat
Informare/Diseminare referitoare la
segregare/desegregare, acces
nediscriminatoriu la educa ie,
prevenirea absenteismului şi a
abandonului şcolar, egalitatea de
şanse, eliminarea abuz rii şi a
neglij rii copilului aflat în dificultate
Ocuparea forței de munc
Servicii gratuite de informare şi
consiliere profesional a persoanelor
aflate în c utarea unui loc de munc
Servicii gratuite de mediere privind
locurile de munc vacante sau noucreate
Stimularea mobilit ii for ei de
munc prin acordarea de prime de
încadrare sau instalare, dup caz
Organizarea de cursuri de formare
profesional pentru persoanele aflate

ISJ, CCD-uri,
ARACIP, rectoratul
Univ. „1 Dec.1918‖,
unit ile de înv mânt,
ONG-uri

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ANR, ISJ, Casa
Corpului Didactic,
ONG- uri

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ISJ, unit i de
înv mânt
preuniversitar, Univ.
„1 Dec.1918‖ Alba
Iulia, ANR

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ISJ, unit i de
înv mânt
preuniversitar, CJ, CL,
ANR, ONG-uri

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ISJ, unit i de
înv mânt,
CJRAE/CRED/CRSE
şi ANR, CJ/CL,
DGASPC, ONG-uri,
mass-media

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ISJ, ANR, CJ, CL,
ONG-uri, mass-media

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

AJOFM

31.12.2016

Director AJOFM

AJOFM

31.12.2016

Director AJOFM

AJOFM

31.12.2016

Director AJOFM

AJOFM

31.12.2016

Director AJOFM
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2.5

2.6

2.7

3.
3.1.

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

în c utarea unui loc de munc
Evaluarea de competen e adresat
AJOFM
31.12.2016
Director AJOFM
cet enilor români apar inând
minorit ii rome
Acordarea de subven ii angajatorilor AJOFM
31.12.2016
Director AJOFM
pentru încadrarea persoanelor
apar inând unor categorii
dezavantajate sau cu acces mai greu
pe pia a muncii
Acordarea de acompaniament
AJOFM
31.12.2016
Director AJOFM
personalizat tinerilor cu risc de
marginalizare social prin încheierea
de contracte de solidaritate şi
oferirea de servicii specifice,
inclusiv prin acordarea de subven ii
angajatorilor de inser ie care
încadreaz persoane din aceast
categorie
Îmbun t irea accesului cet enilor apar inând minorit ii rome la servicii de s n tate de baz ,
preventive şi curative, integrate şi de calitate
Dezvoltarea re elei de servicii de
DSP, ANR, CJ, APL,
30.06.2016
- conduc torii
s n tate de baz şi promovarea
ONG, furnizori de
unit ilor;
asigur rii de servicii integrate în
servicii comunitare,
- mediatori sanitari
domeniile protec iei sociale,
universit i, unit i de
educa iei şi s n t ii la nivel
înv mânt
comunitar
Creşterea ponderii popula iei rome
DSP, ONG-uri, CJ prin 31.12.2016
- conduc torii
care are acces la servicii de s n tate furnizori de servicii
unit ilor;
de baz
comunitare
- mediatori sanitari
Reducerea riscurilor şi prevenirea îmboln virilor asociate modelelor de mortalitate şi
morbiditate prevalente în rândul popula iei rome
Reducerea inciden ei bolilor
DSP, CNAS, CJ, APL, 31.12.2016
- conduc torii
transmisibile şi netransmisibile în
ONG-uri, CJ prin
unit ilor;
rândul popula iei rome
furnizori de servicii
- mediatori sanitari
comunitare
Creşterea prevalen ei utiliz rii
DSP, CNAS, CJ, APL, 31.12.2016
- conduc torii
planific rii familiale, în special în
ONG-uri
unit ilor
rândul tinerelor, şi implementarea de
interven ii adresate s n t ii femeii
şi copilului
Creşterea capacit ii institu ionale a DSP, ANR, CJ, APL,
31.12.2016
- conduc torii
autorit ilor publice locale în
ONG,
unit ilor
procesul de identificare a nevoilor de
s n tate, dezvoltare şi implementare
a programelor/interven iilor de
s n tate adresate comunit ilor de
romi
Prevenirea discrimin rii cet enilor
unit i de înv mânt,
31.12.2016
- conduc torii
români apar inând minorit ii rome
DSP, ANR, APL,
unit ilor
care acceseaz serviciile de s n tate ONG, CJ, Colegiul
Medicilor
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

7.3

8.
8.1

Locuire și mic infrastructur
Programul-pilot "Locuin e sociale
pentru comunit ile de romi",
aprobat prin Hot rârea Guvernului
nr. 1.237/2008
M suri dedicate incluziunii sociale
şi reducerii s r ciei popula iei
defavorizate de la nivel urban
Prin Programul Na ional de Cadastru
şi Carte Funciar se vor intabula
gratuit propriet ile, inclusiv ale
romilor
Dezvoltarea capacit ii institu ionale
a autorit ilor administra iei publice
locale în vederea dezvolt rii
planurilor locale de ac iune privind
incluziunea romilor
Cultur
Ini ierea unor proiecte culturale
pentru p strarea, dezvoltarea şi
promovarea patrimoniului cultural al
romilor

APL

31.12.2016

Primari

APL

31.12.2016

Primari

OCPI

31.12.2016

Director

APL

31.12.2016

Primari

31.12.2016

- conduc torii
unit ilor

31.12.2016

- conduc torii
unit ilor

31.12.2016

- conduc torii
unit ilor

31.12.2016

- conduc torii
unit ilor

31.12.2016

- conduc torii
unit ilor

31.12.2016

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

APL, ANR, Direc ia
Jud. pentru Cultur ,
Culte şi Patrim. Cult.,
CJ, Muzeul Na ional al
Unirii
Proiecte de promovare a
ISJ, APL, ANR,
interculturalit ii şi a culturii romilor Direc ia Jud. pentru
în spa iul public
Cultur , Culte şi
Patrim. Cult., CJ,
Muzeul Na ional al
Unirii
INFRASTRUCTUR ŞI SERVICII SOCIALE
Protec ia copilului
Promovarea valorilor familiale prin
CJ-DGASPC, ONG-uri
campanii de informare şi
sensibilizare
Dezvoltarea serviciilor de prevenire CJ-DGASPC, CL
a separ rii copilului de familie şi
asigurarea creşterii şi educ rii
acestuia în cadrul comunit ii şi
instruirea personalului aferent
Ini ierea unor campanii de informare CJ-DGASPC, CL,
şi sensibilizare în vederea prevenirii ONG-uri
abuzului şi a oric rei forme de
violen asupra copilului, inclusiv
prin încurajarea parteneriatelor între
structurile publice locale pentru
protec ia copilului şi ONG
Justi ie şi ordine public
Continuarea aloc rii de locuri
IJP, IJJ
distincte pentru admiterea la
institu iile de formare profesional
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8.2

8.3

8.4

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

ini ial ale MAI
Organizarea de campanii de
promovare şi respectare a drepturilor
şi libert ilor fundamentale ale
omului
Derularea a diferite programe de
informare pentru identificarea şi
solu ionarea corect a cazurilor de
discriminare
Ini ierea şi desf şurarea unor
programe de educa ie juridic , civic
şi de prevenire, în colaborare cu
membrii minorit ii rome
Administra ie şi dezvoltare comunitar
Intensificarea activit ilor privind
cunoaşterea problematicii cet enilor
români apar inând minorit ii rome
în scopul înregistr rii în eviden ele
st rii civile, precum şi în vederea
eliber rii certificatelor de stare civil
şi ale actelor de identitate
Evaluarea activit ii Birourilor
Jude ene pentru Romi, Birourilor
Regionale ale ANR şi a exper ilor
locali pentru problemele romilor
care activeaz în cadrul Prim riilor
cu accent pe implicarea acestora în
implementarea m surilor cuprinse în
Strategia Guvernului.
Realizarea de campanii de informare
cu privire la dreptul la liber
circula ie în cadrul Uniunii
Europene
Lansarea unui proces de dialog
social şi interven ii specifice prin
activit i desf şurate de institu ii
comunitare şi organiza iile societ ii
civile în special în comunit i
interetnice.
Organizarea de campanii de
informare în vederea ob inerii
actelor de proprietate/posesie,
potrivit procedurii reglementate de
Legea nr. 7/1996, cu modific rile şi
complet rile ulterioare.
Continuarea stimul rii implic rii
ONG-urilor şi partenerilor
apar inând minorit ilor na ionale
(inclusiv rom ) în GIL
Stimularea depunerii de c tre
organiza iile din G.I.L. - uri a

IJP, IJJ

31.12.2016

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

IJP, IJJ

31.12.2016

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

IJP, IJJ

31.12.2016

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

APL, IJP

31.12.2016

Primari
Insp. Sef IJP

ANR, Institu ia
Prefectului

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ANR

31.12.2016

Director

ANR

31.12.2016

Director

ANR

31.12.2016

Director

ANR, APL

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

ANR, APL

31.12.2016

Conduc torii
unit ilor
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9.8

proiectelor care abordeaz subiectul
minorit ilor prin LEADER
Derularea procesului de animare şi
promovare LEADER, care se va
adresa tuturor comunit ilor locale,
poten iale teritorii GIL (inclusiv
semnificativ populate cu cet eni
români apar inând minorit ilor
na ionale, dintre care şi minoritatea
rom )

ANR, APL

P R E F E C T,
Murg Cornel
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31.12.2016

Conduc torii
unit ilor

