Nr.3579/G/SC/19.02.2019

NESECRET

Planul de acţiuni
pentru realizarea obiectivelor
Programului de Guvernare 2017-2020
în județul Alba, în anul 2019
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I. CONSIDERAŢII GENERALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340 din 2004 Republicată, privind prefectul şi instituţia
prefectului, prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului, acţionează pentru realizarea la nivelul judeţului
Alba a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. În acest sens Planul de acţiuni pentru realizarea
obiectivelor Programului de Guvernare 2017-2020 în județul Alba, în anul 2019 a fost elaborat în baza art.6
(1), pct.1, lit.(d) din Hotărârea Guvernului nr.460 din 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340 din
2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.
Instituţia Prefectului Judeţul Alba a elaborat Planul de acţiuni pe anul 2019 pe baza obiectivelor şi
direcţiilor de acțiune stabilite în Programul de guvernare 2017-2020, a propunerilor formulate de către
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor publice
centrale, autoritățile publice locale și a altor factori implicați în realizarea Programului de guvernare 20172020. De asemenea s-au avut în vedere priorităţile de dezvoltare ale judeţului cuprinse în Strategia de
dezvoltare socio-economică a judeţului Alba 2014-2020, în concordanţă cu prevederile Planului de dezvoltare
Regională 2014-2020 al Regiunii Centru.
Planul de acţiuni este structurat conform capitolelor din Programul de Guvernare 2017-2020, fiecare
capitol cuprinzând cele mai importante acţiuni care se vor desfăşura în domeniul respectiv, la nivelul judeţului
Alba.

1. Fiscalitate. Buget
Obiectiv strategic
 Aplicarea unui model economic bazat pe inovație și forța de muncă specializată, care să conducă la
îmbunătățirea mediului de afaceri din județul Alba.

Direcţii de acţiune
 Combaterea criminalităţii economico-sociale;
 Creşterea capacităţii de administrare fiscală – asigurarea colectării eficiente a veniturilor statului şi
acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării unei relaţii de parteneriat cu comunitatea oamenilor de
afaceri;
 Dezvoltarea unei preocupări permanente pentru îmbunătăţirea activităţii, în special în ceea ce priveşte
oferirea unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corectă asupra respectării
legislaţiei fiscale - la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba;
 Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execuţia
acestora;
 Înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziune fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei
preventive a controlului fiscal, având ca scop reducerea fraudei în domeniul produselor accizabile;
 Prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul vamal care au ca efect
evaziunea şi frauda vamală;
 Creşterea eficacităţii administraţiei vamale prin creşterea gradului de colectare;
 Promovarea şi valorizarea Biroului Vamal de Interior Alba prin consolidarea profesionalismului
personalului.
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2. Economie. Politici industriale și comerciale
Obiectiv strategic
 Implementarea eficienta a politicilor industriale si comerciale inovative și ecologice, care să genereze
creșterea economică inteligentă a județului Alba.
Direcţii de acţiune
 Satisfacerea necesarului de produse miniere la preţuri competitive, în condiţii de siguranţă şi cu
respectarea principiilor de dezvoltare durabilă;
 Ridicarea calităţii vieţii, prin măsuri de protejare a consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona
produse sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea, securitatea sau
interesele economice;
 Întărirea sistemului de supraveghere a pieţei ;
 Asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informaţi asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi
serviciilor, de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi despăgubiţi pentru
prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor ;
 Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea civilă şi cu celelalte instituţii ale statului care au
atribuţii în domeniul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale
consumatorilor ;
 Îmbunătățirea activității de metrologie;
 Modernizarea laboratorului de verificări metrologice;
 Dezvoltarea altor activități de metrologie.

3. Fonduri Europene
Obiectiv strategic
 Accelerarea ritmului de absorbtie a fondurilor europene, în vederea reducerii decalajelor regionale și
creșterea socio-economică inteligentă.
Direcţii de acţiune
 Implementarea unor programe și proiecte educaționale finanțate prin fonduri nerambursabile;
 Implementarea de proiecte finanțate prin POCU 2014-2018, în care OIR POSDRU Centru are calitate
de beneficiar;
 Implicarea în procesele de evaluare organizate în cadrul apelurilor lansate de Autoritatea de
Management;
 Furnizarea de informații și sprijin potențialilor beneficiari, cu privire la oportunitățile de finanțare
active pe POCU;
 Contractarea proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul POCU;
 Organizarea de seminarii și întâlniri cu beneficiarii de proiecte care sunt implementate în Regiunea
Centru;
 Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din
instituţiile şcolare;
 Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole;
 Acordarea ajutorului comunitar pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri pentru struguri
de vin;
 Măsura de investiții în sectorul vinicol;
 Acordarea ajutorului financiar comunitar și national acordat in sectorul apicol;
 Măsura 215-pachetul A-plăți privind bunăstarea animalelor porcine - sesiunea 1 și 3, pachetul B - plăti
privind bunăstarea animalelor păsări – sesiunea 1 și 2;
 Renta viageră;
 Acordarea accizei reduse pentru motorină, conform HG 1174/2014;
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 Îmbunătățirea gestiunii financiare a fondurilor europene și naționale;
 Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune;
 Dezvoltarea comunităților din mediul rural prin creșterea rolului Grupurilor de Acțiune Locală. Sprijin
în organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin întărirea serviciilor de consultanta și consiliere;
 Accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural;
 Creșterea performanței și eficienței sectorului agroalimentar, cu accente pe calitatea si diferențierea
produselor;
 Restructurarea și creșterea performanței in sectorul pomicol.

4. Turismul
Obiectiv strategic
 Dezvoltarea infrastructurii de turism într-un mod coerent, având în vedere protejarea ecosistemelor
sensibile și promovarea județului Alba ca destinație turistică în concordanță cu obiectivele și
prioritațile generale de dezvoltare.
Direcţii de acţiune
 Promovarea judeţului Alba ca destinație turistică, prin realizarea unor ghiduri turistice, a unor ghiduri
tematice şi a hărţii turistice;
 Promovarea turistică online şi offline a judeţului Alba în rândul turiştilor, vizitatorilor şi a agenţiilor de
turism tour operatoare şi detailiste naţionale şi internaţionale;
 Promovarea destinaţiilor turistice, a serviciilor şi produselor turistice din judeţul Alba;
 Promovarea traseelor turistice din judeţul Alba;
 Promovarea turistică a judeţului Alba prin intermediul produselor promoționale.

5. Muncă și justiție socială
Obiectiv strategic
 Dezvoltarea unei piețe a muncii inclusivă, întărirea coeziunii sociale și reducerea decalajelor față de
județele din regiune.
Direcţii de acţiune
 Creșterea ratei de ocupare a forţei de muncă, prin implementarea unor politici publice coerente și
realiste;
 Consolidarea rolului institutional al Inspectiei Muncii ;
 Respect si demnitate pentru femei si unele categorii defavorizate de persoane pe piata muncii din
România;
 Întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea
economică şi socială;
 Realizarea Programului de Ocupare a Forței de Muncă;
 Realizarea Planului de Formare Profesională;
 Realizarea Programului privind încadrarea elevilor și studenților, în baza Legii nr. 72/2007;
 Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolvenții de învățământ superior, în baza
Legii nr. 335/2013;
 Definitivarea sistemului ghiseului unic pentru angajatori;
 Crearea unui sistem de servicii on-line destinate cetățenilor;
 Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat;
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 Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protecţiei sociale prin asigurarea unui sistem de
asistenţă socială bazat pe un mecanism instituţional de identificare, evaluare şi intervenţie pentru toate
cazurile de risc social;
 Protejarea consumatorului vulnerabil prin acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinţei;
 Întărirea capacităţii instituţionale în scopul creşterii calităţii serviciilor si al nivelului de pregătire al
personalului;
 Creşterea calificării şi implicit, a productivităţii muncii prin promovarea programelor de formare
profesională a salariaţilor, adaptate la oportunităţile de dezvoltare economică;
 Creşterea capacităţii de detectare a riscurilor de eroare, fraudă, corupţie asupra bugetului alocat
prestaţiilor sociale prin mărirea sancţiunilor, întărirea cadrului legal al inspectorului social, creşterea
interoperativităţii pentru controlul încrucişat din birou, având costuri administrative reduse;
 Asigurarea accesului la o bună îngrijire şi educaţie prin consolidarea activităţilor de prevenire a
abandonului şcolar şi a instituţionalizării copiilor;
 Creşterea gradului de securitate socială prin combaterea comportamentelor de abuz, neglijare sau
exploatare a copiilor şi acordarea de servicii de specialitate;
 Respectarea drepturilor copiilor în cadrul structurilor de protecţie specială proprii: servicii de zi,
servicii de tip rezidenţial, servicii de tip familial;
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii: centru de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru
persoane cu handicap;
 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora;
 Dezvoltarea unor mecanisme de implicare a copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte din sistemul de
protecţie specială în activităţi cu caracter instructiv-educativ, recreativ şi de socializare;
 Creşterea calităţii serviciilor de protecţie de tip familial şi rezidenţial;
 Stimularea investiţiilor publice şi private într-un sistem integrat de asistenţă socială pentru protecţia
categoriilor defavorizate;
 Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice referitor la problematica persoanelor cu dizabilităţi în
scopul respectării principiului coeziunii sociale şi al egalităţii de şanse;
 Restabilirea dialogului social prin implicarea partenerilor sociali în actul decizional.

6. Educație
Obiectiv strategic
 Implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale,
abilităților și competențelor copiilor și tinerilor.
Direcţii de acţiune
 Asigurarea unui învățământ de calitate, în școli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea
intelectuală și profesională a elevilor, crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de
dezvoltare personală;
 Creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și personalului auxiliar prin implementarea
unor programme de perfecționare/formare continuă/reconversie profesională ;
 Dezvoltarea domeniului informare, documentare, consultanţă;
 Dezvoltarea domeniului privind activităţi ştiinţifice, antreprenoriale, metodice, culturale - Programul
România Profesională;
 Editarea şi difuzarea de cărți şi publicaţii;
 Realizarea de parteneriate externe cu scopul de a armoniza politicile, strategiile și acțiunile în
domeniul formării profesionale cu cerințele complexe ale mediului socio-economic și cultural, la nivel
local sau național;
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 Dezvoltarea marketing-ului educaţional, publicitate/diseminare informații privind Casa Corpului
Didactic Alba;
 Dezvoltarea competențelor și a carierei personalului din cadrul Casei Corpului Didactic;
 Dezvoltarea managementului instituțional;
 Dezvoltarea sistemului de monitorizare, evaluare și raportare a realizării obiectivelor instituționale;
 Stabilirea de alte parteneriate menite să conducă la activităţi structurate pe diversitate şi eficienţă.

7. Cercetare, dezvoltare, inovare
Obiectiv strategic
 Modernizarea sistemului cadru privind cercetarea și inovarea, finanțarea activităților de cercetare pe
baza planurilor multianuale și transferul rezultatelor cercetării științifice în beneficiul societății.
Direcţii de acţiune
 Creșterea vizibilității activităților științifice și dezvoltarea schimbului de informații în domeniul
cercetării, prin organizarea simpozioanelor, conferințelor și altor manifestări științifice;
 Dezvoltarea proiectelor majore de cercetare, cu finanțare și participare națională și europeană;
 Realizarea statisticilor oficiale la termenele stabilite, conform lucrărilor cuprinse în Programul Statistic Național
Anual aprobat de guvernul României;
 Asigurarea continuității seriilor de date statistice;
 Diseminarea informațiilor din domeniile economic și social;
 Modernizarea sistemului statistic național prin implementarea de noi metodologii, instrumente statistice unitare
și dezvoltarea unui sistem informațional unic, care să faciliteze accesul la informații de interes public;
 Continuarea procesului de armonizare cu standardele și regulamentele europene.

8. Sănătatea
Obiectiv strategic
 Modernizarea infrastructurii de sănătate pentru a asigura condiții optime actului medical și accesul
cetățenilor la servicii de sănătate de calitate.
Direcţii de acţiune
 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate;
 Dezvoltarea capacităţii de diagnostic şi tratament;
 Implementarea politicii medicamentului;
 Dezvoltarea resursei umane de specialitate;
 Alocarea fondurilor pentru programele naţionale de sănătate;
 Implementarea cadrului instituţional pentru protejarea sănătăţii publice.

9. Administrație publică. Politici regionale
Obiectiv strategic
 Asigurarea pachetului minim de 10 servicii publice în fiecare localitate rurală de pe raza judetului:
sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică si electrică, transport, salubrizare, cultură, culte,
sport, locuințe.
Direcţii de acţiune
 Asigurarea infrastructurii de bază și a pachetului minim de zece servicii in mediul rural;
 Asigurarea serviciilor se sănătate publică-dispensare medicale, centre medicale de permanență;
 Asigurarea serviciilor educaționale-școli, grădinițe, creșe;
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 Asigurare servicii în domeniul cultural-cămine culturale, case de cultură, centre de agrement;
 Asigurarea serviciilor de asistență socială;
 Asigurarea serviciilor de dezvoltare publică, locuințe sociale, locuințe pentru tineri, asigurare și
modernizare clădiri publice, clădiri cu risc seismic etc;
 Asigurarea iluminatului public, energie termică, energie electrică;
 Creșterea procentului de racordare la serviciile de furnizare a apei;
 Creșterea procentului de racordare la serviciile de canalizare și epurare ape uzate;
 Modernizarea și reabilitarea drumurilor comunale, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje, piste biciclete;
 Dezvoltarea managementului resurselor umane din cadrul instituțiilor și autorităților publice;
 Asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public și participarea în procesul decizional
de politici publice;
 Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate;
 Introducerea cadastrului general;
 Constituirea, întreţinerea şi actualizarea bazei de date a cadastrului general;
 Înregistrarea proprietăţilor;
 Recepţia lucrărilor de măsurători terestre.

10. Agricultură și dezvoltare rurală
Obiectiv strategic
 Valorificarea potențialului agricol al județului și crearea de locuri de muncă pentru populația din
mediul rural.
Direcţii de acţiune
 Respectarea normelor legale în vigoare (comunitare și naționale) privind producerea, prelucrarea și
comercializarea semințelor și materialului săditor;
 Întărirea capacitații administrative și reforma instituționala a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea
Semințelor și a Materialului Săditor Alba;
 Implementarea politicilor MADR in sectoarele vegetal, zootehnic, îmbunătățiri funciare, industria
alimentară, promovarea și prelucrarea produselor agricole;
 Asigurarea securității alimentare a județului Alba;
 Acordarea de autorizaţii, decizii, şi alte acte de către DAJ Alba;
 Realizarea de programe de instruire şi formare profesională a producătorilor agricoli în conformitate
atât cu cerinţele și normele UE cât și cu obiectivele prioritare ale Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;
 Promovarea programelor şi a măsurilor de sprijin financiar din surse europene și naționale acordate
producătorilor agricoli;
 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral în scopul asigurării unei agriculturi
durabile;
 Organizarea unui sistem informaţional eficient prin activităţi gratuite de popularizare destinate
producătorilor agricoli;
 Asigurarea respectării normelor legale privind siguranța alimentelor.

11. Mediu. Apele și Pădurile
Obiectiv strategic
 Asigurarea unui mediu curat şi sănătos, în corelare cu o dezvoltare economică durabilă și competitivă,
cu emisii reduse de dioxid de carbon.
Direcţii de acţiune
 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase;
7















Gestionarea siturilor contaminate;
Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale;
Controlul poluării industriale;
Monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului şi a celorlalţi factori de mediu;
Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvoltării
durabile;
Modernizarea şi întărirea capacităţii instituţionale;
Administrarea resurselor de apă;
Administrarea lucrărilor hidrotehnice;
Asigurarea fluxului informațional și a sistemului de apărare împotriva inundațiilor;
Conservarea și dezvoltarea capitalului din domeniul mediului;
Gospodărirea calitativă si cantitativă a apelor de suprafață și subterane;
Gestionarea durabilă a fondului forestier;
Protejarea și dezvoltarea fondului forestier.

12. Transport
Obiectiv strategic
 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, asigurarea siguranţei şi securităţii pentru
călători şi pentru marfă, printr-un management de calitate şi proceduri clare şi operaţionale.
Direcţii de acţiune
 Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri judeţene, continuarea lucrărilor de drumuri şi
poduri propuse pentru anul 2016;
 Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri judeţene, prin demararea unor lucrări noi;
 Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de
fezabilitate, aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier judeţean;
 Asigurarea siguranței și securității pentru călători și pentru marfă, printr-un management de calitate și
prin proceduri clare.

13. Afaceri interne
Obiectiv strategic
 Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea ordinii publice, reducerea numărului
evenimentelor soldate cu afectarea/pierderea vieții omenești sau daune materiale asupra statului și
proprietății private, precum și acordarea de sprijin cetățenilor în cazul unor situații de urgență.
Direcţii de acţiune
 Prevenirea criminalităţii şi cooperare interinstituţională;
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţia cetăţeanului, combaterea infracţionalităţii;
 Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul armelor,
explozivilor şi substanţelor periculoase;
 Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul investigării fraudelor şi corupţiei;
 Combaterea criminalităţii economico-financiare;
 Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;
 Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere;
 Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de aplicare a legii;
 Dialogul cu minorităţile naţionale, egalitate de şanse şi antidiscriminare;
 Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire şi
perfecţionare;
8

 Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne;
 Coordonarea şi eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul
manifestărilor de amploare care se desfăşoară în zona de competenţă a Inspectoratului de Jandarmi
Județean Avram Iancu;
 Apărarea avutului public şi privat, paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa
Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu;
 Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie, în cooperare cu celelalte instituţii abilitate în
gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Avram Iancu, județul Alba;
 Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, instituţiilor şi
operatorilor privaţi;
 Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns;
 Consolidarea capacității umane, logistice și administrative pentru funcționarea eficientă a
inspectoratului;
 Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei 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 populaţiei şcolare în vederea evitării
transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare,
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;
 Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor
pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie;
 Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra
efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau
întârzierii debutului de droguri.

14. Cultură. Culte. Minorități
Obiective strategice
 Dezvoltarea infrastructurii de instituții culturale moderne, care să permită valorificarea patrimoniului
cultural imaterial și conservarea patrimoniului construit.
 Valorizarea potenţialului comunitar al organizaţiilor religioase şi a capitalului social de care acestea
dispun;
 Asigurarea dreptului la exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii aparţinând minorităţilor
naţionale.
Direcţii de acţiune
 Dezvoltarea educației artistice și culturale la nuvelul învățământului preuniversitar;
 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice;
 Coordonarea activităţii cultural-artistice din judeţ;
 Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protejării şi promovării patrimoniului
cultural-naţional mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase de patrimoniu);
 Asigurarea accesului la educație pentru copii aparținând minorității rome;
 Sprijinirea persoanelor aparținând minorității rome pentru încadrarea pe piața muncii;
 Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază,
preventive şi curative, integrate şi de calitate;
 Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate
prevalente în rândul populaţiei rome;
 Asigurarea sistemului de locuire şi mică infrastructură;
 Promovarea patrimoniului cultural al romilor;
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 Dezvoltarea serviciilor sociale și de protecția copilului care se adresează problematicii minorității
rome;
 Asigurarea respectării justiţiei şi ordinii publice;
 Administraţie şi dezvoltare comunitară.

15. Tineret și Sport
Obiective strategice
 Asigurarea educației complementare a tinerilor, promovarea culturii și activităților vocaționale,
promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale;
 Susținerea sportului de masă, a sportului de performanță, promovarea educației sportive în școli.
Direcţii de acţiune
 Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi nonformală;
 Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală si creşterea interesului tinerilor de a participa la
activitati de educaţie non-formală;
 Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură şi creaţie culturală de calitate;
 Susţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii tinerilor;
 Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber de către tineri, atât în modalităţi organizate
cât şi în modalităţi informale;
 Realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, a
dezvoltării ca cetăţeni activi şi responsabili și încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu
practicarea sportului şi mişcării;
 Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale,
educaţionale, culturale, economice, de sănătate;
 Promovarea unor măsuri, în favoarea tinerilor, prin care sã fie asigurată tranziţia coerentă de la
sistemul educaţional către piaţa forţei de muncã;
 Susţinerea sportului de performanţă;
 Încurajarea sportului de masă;
 Creşterea numărului de asociaţii sportive şcolare;
 Susţinerea organizării şi desfăşurării competiţiilor sportive şcolare şi universitare;
 Formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului.

16. Energie
Obiective strategice
 Modernizarea sistemului energetic județean și asigurarea securității aprovizionării cu energie a
cetățenilor.
Direcţii de acţiune
 Creșterea securității energetice a județului Alba.
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II. ACŢIUNILE PRINCIPALE CARE VOR FI REALIZATE DE CĂTRE SERVICIILE PUBLICE
DECONCENTRATE, DE ALTE STRUCTURI JUDEŢENE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CENTRALE, DE SUCURSALE/FILIALE ALE COMPANIILOR NAŢIONALE ȘI AUTORITĂȚILE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN ANUL 2019
1.

FISCALITATE. BUGET

Nr.crt.
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

3

3.1

4
4.1

4.2

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana responsabilă
realizare
finalizare
Combaterea criminalităţii economico-sociale.
Considerarea evaziunii fiscale drept
Agenția Județeană a
31.12.2019
infracţiune economico-financiară şi
Finanțelor Publice Alba
Șef AJFP Alba
pedepsirea ei ca atare.
Depistarea, combaterea, limitarea şi
Agenția Județeană a
31.12.2019
ţinerea sub control a fenomenului de
Finanțelor Publice Alba
Șef AJFP Alba
evaziune fiscală.
Cooperarea cu administraţii fiscale din
Agenția Județeană a
31.12.2019
alte state, prin schimbul de informaţii
Finanțelor Publice Alba
Șef AJFP Alba
fiscale.
Creşterea capacităţii de administrare fiscală – asigurarea colectării eficiente a veniturilor statului şi acordarea
unei atenţii deosebite dezvoltării unei relaţii de parteneriat cu comunitatea oamenilor de afaceri.
Creşterea capacitătii administrative a
Agenția Județeană a
31.12.2019
instituţiilor de colectare a impozitelor şi
Finanțelor Publice Alba
Șef AJFP Alba
taxelor.
Intensificarea urmăririi execuţiei
Agenția Județeană a
31.12.2019
bugetului de stat pentru toate sursele de
Finanțelor Publice Alba
venituri bugetare; creşterea eficienţei
colectării veniturilor prin:-creşterea
Șef AJFP Alba
colectării prin conformare voluntară sau
prin intensificarea măsurilor de executare
silită.
Dezvoltarea unei preocupări permanente pentru îmbunătăţirea activităţii, în special în ceea ce priveşte oferirea
unor servicii de calitate contribuabililor referitoare la informarea corectă asupra respectării legislaţiei fiscale - la
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba.
Creşterea capacităţii administrative de a
Agenția Județeană a
31.12.2019
oferi servicii de calitate în relaţia cu toţi
Finanțelor Publice Alba
contribuabilii; informarea corectă a
contribuabililor în ceea ce priveşte
Șef AJFP Alba
termenele de depunere a declaraţiilor
fiscale, de plată a obligaţiilor fiscale şi
modificările aduse legislaţiei fiscale.
Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execuţia acestora.
Raportarea la MFP a situaţiilor privind
Agenția Județeană a
31.12.2019
execuţia operativă a contului Trezoreriei
Finanțelor Publice Alba
Statului; contului de execuţie a
cheltuielilor bugetului de stat în profil
economic şi proiectelor de buget local a
Șef AJFP Alba
bugetelor locale iniţiale şi rectificate;
execuţia bugetelor locale pe ansamblul
judeţului Alba şi a situaţiei
disponibilităţilor existente în conturile
unităţilor administrativ teritoriale.
Verificarea, centralizarea şi raportarea la
Agenția Județeană a
31.12.2019
Șef AJFP Alba
MFP a situaţiilor privind conturile de
Finanțelor Publice Alba
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4.3

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

6.2

7
7.1

execuţie lunare a conturilor de execuţie a
creditelor interne şi externe a bugetului
veniturilor proprii şi subvenţiilor din
bugetul local şi cheltuielilor aferente
FEN, de către unităţile administrativ
teritoriale.
Monitorizarea permanentă a cheltuielilor
Agenția Județeană a
31.12.2019
de personal şi a numărului de posturi la
Finanțelor Publice Alba
Șef AJFP Alba
unităţile administrativ teritoriale din
judeţul Alba.
Înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziune fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei
preventive a controlului fiscal, având ca scop reducerea fraudei în domeniul produselor accizabile.
Urmărirea mişcărilor de produse
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
accizabile în regim suspensiv de accize.
Alba
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Compartimentul
Autorizări,
Supraveghere şi Control
al Mişcării Produselor
Accizabile
Îmbunătăţirea activităţii de supraveghere
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
a producţiei de produse accizabile de
Alba
Biroul Vamal de
către gospodăriile individuale.
Interior Alba
Responsabil:
Compartimentul
Autorizări,
Supraveghere şi Control
al Mişcării Produselor
Accizabile
Eliberarea autorizaţiilor/ atestatelor în
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
domeniul produselor accizabile.
Alba
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Compartimentul
Autorizări,
Supraveghere şi Control
al Mişcării Produselor
Accizabile
Prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte din domeniul vamal care au ca efect evaziunea şi
frauda vamală.
Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni şi
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
controale în domeniul vamal în ceea ce
Alba
Biroul Vamal de
priveşte prevenirea importurilor şi
Interior Alba
introducerii pe piaţă a unor produse care
Responsabil:
să prejudicieze sănătatea şi viaţa
Şef Birou Supraveghere
consumatorilor sau interesul economic al
şi Control Vamal
acestora; prevenirea şi combaterea
traficului cu mărfuri care încalcă un drept
de proprietate intelectuală.
Efectuarea şi urmărirea încheierii
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
operaţiunilor de tranzit.
Alba
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil NCTS
Creşterea eficacităţii administraţiei vamale prin creşterea gradului de colectare
Realizarea activităţii de control vamal
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
ulterior.
Alba
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Şef Birou Supraveghere
şi Control Vamal
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7.2

8
8.1

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

Şef Birou Vamal
Biroul Vamal de
Interior Alba
Responsabil:
Şef Birou Supraveghere
şi Control Vamal
Promovarea şi valorizarea Biroului Vamal de Interior Alba prin consolidarea profesionalismului personalului
Pregătirea continuă a personalului vamal
Biroul Vamal de Interior
31.12.2019
Şef Birou Vamal
prin şedinţe de pregătire profesională şi
Alba
Biroul Vamal de
prin participarea la cursuri de formare şi
Interior Alba
instruire.
Biroul Vamal de Interior
Alba

31.12.2019

2.. ECONOMIE. RESURSE MINERALE NEENERGETICE. COMERȚ. PROTECȚIA CONSUMATORULUI

Nr.crt.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

3.
3.1

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana responsabilă
realizare
finalizare
Satisfacerea necesarului de produse miniere la preţuri competitive, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea
principiilor de dezvoltare durabilă.
Executarea programelor de cercetare
Compartiment Inspecţie
31.12.2019
Consilier superior CIT
avizate.
Teritorială pentru Resurse
ALBA
Minerale Alba
Controlul respectării permiselor de
Compartiment Inspecţie
31.12.2019
Consilier superior CIT
exploatare.
Teritorială pentru Resurse
ALBA
Minerale Alba
Achitarea taxelor şi redevenţelor pentru
Compartiment Inspecţie
31.12.2019
Consilier superior CIT
activitatea minieră.
Teritorială pentru Resurse
ALBA
Minerale Alba
Mod de operare, raportare şi plată
Compartiment Inspecţie
31.12.2019
Consilier superior CIT
garanţii financiare pentru refacerea
Teritorială pentru Resurse
ALBA
mediului.
Minerale Alba
Evidenţa şi mişcarea resurselor/rezervelor
Compartiment Inspecţie
31.12.2019
Consilier superior CIT
de substanţe minerale utile.
Teritorială pentru Resurse
ALBA
Minerale Alba
Ridicarea calităţii vieţii, prin măsuri de protejare a consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona
produse sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea, securitatea sau interesele
economice.
Organizarea de controale tematice
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
transmise de ANPC Bucuresti, precum si
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
a celor elaborate la nivel judetean.
Consumatorilor Alba
Acţiuni de control pentru depistarea şi
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
retragerea de pe piaţă atât a produselor
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
alimentare şi nealimentare cât şi a
Consumatorilor Alba
prestaţiilor de servicii care prezintă risc
asupra sănătăţii sau intereselor
economice ale consumatorilor.
Acţiuni de cercetare a reclamaţiilor
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
primitre din partea consumatorilor, a
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
asociaţiilor de protecţie a consumatorilor
Consumatorilor Alba
sau de la alte instituţii.
Întărirea sistemului de supraveghere a pieţei.
Acţiuni de supraveghere pe piaţă şi în
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisarii de specialitate
unităţile vamale a conformităţii
pentru Protecţia
produselor importate la solicitarea
Consumatorilor Alba
organelor vamale.
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3.2

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

Participarea în comisii mixte de preluare,
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisarii de specialitate
evaluarea,
distrugere
a
bunurilor
pentru Protecţia
confiscate – acţiuni comune cu Poliţia
Consumatorilor Alba
Economică Alba, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Alba, Direcţia
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni
Vamale Alba.
Implementarea unui program de evaluare
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisarii de specialitate
a securităţii produselor prin prelevări de
pentru Protecţia
probe şi efectuarea încercărilor în
Consumatorilor Alba
laboratoare acreditate sau agreate.
Dezvoltarea sistemului rapid de
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisarii de specialitate
informaţii privind produsele notificate
pentru Protecţia
prin sistemul RAPEX cu risc grav şi
Consumatorilor Alba
imediat asupra vieţii, sănătăţii, securităţii
sau intereselor economice ale
consumatorilor.
Asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informaţi asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi
serviciilor, de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile
generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor.
Asigurarea consultanţei pentru agenţii
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisarii de specialitate
economici.
pentru Protecţia
Consumatorilor Alba
Consiliere pentru consumatori.
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisarii de specialitate
pentru Protecţia
Consumatorilor Alba
Realizarea unei emisiuni săptămânale
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
radio/ TV privind drepturile
pentru Protecţia
consumatorilor
Consumatorilor Alba
Asigurarea informării permanente a
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
consumatorilor prin intermediul unei linii
pentru Protecţia
telefonice precum și site-ul
Consumatorilor Alba
www.anpc.gov.ro;
reclamatii.alba@anpc.ro;
Telefonul consumatorilor
021 9551;tel/fax 0258/811.946.
Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea civilă şi cu celelalte instituţii ale statului care au atribuţii în
domeniul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor.
Asigurarea de sprijin şi consultanţă
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
pentru Asociaţiile de protecţie a
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
consumatorilor din judeţ
Consumatorilor Alba
Întocmirea programului privind derularea
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
acţiunilor speciale cu ocazia Zilei
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
Mondiale a Consumatorilor
Consumatorilor Alba
Desfăşurarea acţiunilor de control în
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
domeniul serviciilor comunitare
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
Consumatorilor Alba
Întâlniri cu asociaţiile consumatorilor, cu
Comisariatul Judeţean
31.12.2019
Comisar şef
asociaţiile patronale şi profesionale
pentru Protecţia
Comisarii de specialitate
Consumatorilor Alba
Îmbunătățirea activității de metrologie.
Extinderea cooperării și dialogului cu
Serviciul Județean de
31.12.2019
Coordonator- SJML
societatea civilă, cu celelalte instituții ale
Metrologie Legală Alba
Alba
statului care au atribuții în domeniul de
Direcția pentru Agricultură
interes public privind: sănătatea și
Județeană Alba
siguranța populației, ordinea publică,
Sistemul de Gospodărie a
protecția mediului, protecția
Apelor Alba
consumatorilor, perceperea taxelor și
Comisariatul Judeţean
impozitelor și corectitudinea tranzacțiilor
pentru Protecţia
comerciale
Consumatorilor Alba
Inspectoratul.Județean de
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Poliție Alba
Serviciul Județean de
Metrologie Legală Alba
Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia
Consumatorilor Alba
Instituția Prefectului
Județul Alba
Inspectoratul.Județean de
Poliție Alba
Serviciul Județean de
Metrologie Legală Alba
Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba
Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia
Consumatorilor Alba
Serviciul Județean de
Metrologie Legală Alba

6.2

Intensificarea activitățiilor de control prin
inspecții și testări inopinate; în
piețe,târguri și oboare din județ

6.3

Acțiuni de control și verificare privind
respectarea cerințelor la preambalarea
unor produse în functie de masă sau
volum, în conformitate cu HG 530/2001

6.4

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

6.5

Asigurarea legalității mijloacelor de
măsurare prin efectuarea de verificări
metrologice și/sau etalonări

7.
7.1

Modernizarea laboratorului de verificări metrologice.
Asigurarea, menținerea și îmbunătățirea
Laborator-SJML Alba
sistemului de managemant a calității
conform SR EN ISO 17025/2005.
Intensificarea acțiunilor pentru
Serviciul Județean de
recâștigarea de noi piețe la serviciile
Metrologie Legală Alba
oferite (etalonări/verificări).
Modernizarea dotării prin achiziționarea
Serviciul Județean de
unor etaloane de nivel tehnic performant
Metrologie Legală Alba
pentru lungimi, mase, forțe.
Dezvoltarea altor activități de metrologie.
Autorizarea persoanelor fizice și juridice
Serviciul Județean de
de a efectua verificări metrologice pentru
Metrologie Legală Alba
mijloacele de măsurare supuse
controlului metrologic legal
Supravegherea și monitorizarea agenților
Serviciul Județean de
economici autorizați privind respectarea
Metrologie Legală Alba
condițiilor inițiale care au stat la baza
autorizării/avizării lor

7.2

7.3

8.
8.1

8.2

Laborator-SJML Alba

31.12.2019

Inspector- SJML Alba

31.12.2019

Inspector,Verificatori
Metrologi- SJML Alba

31.12.2019

Experți tehnici- SJML
Alba

31.12.2019

Verificatori metrologiSJML Alba

31.12.2019

Coordonator,Resp.
Tehnic - SJML Alba

31.12.2019

Coordonator- SJML
Alba

31.12.2019

Coordonator- SJML
Alba

31.12.2019

Coordonator- SJML Alba

31.12.2019

Experți metrologi- SJML
Alba

8.3

Activitatea de colectare selective a
deșeurilor: hârtie, plastic, metal

Serviciul Județean de
Metrologie Legală Alba

31.12.2019

Coordonator- SJML
Alba

8.4

Implementarea
sistemului
de
management
al
riscurilor,
pentru
activitățile desfășurate în cadrul SJML
Alba

Serviciul Județean de
Metrologie Legală Alba

31.12.2019

Coordonator- SJML Alba
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3. FONDURI EUROPENE
Nr.crt.

1.
1.1

1.2

2.
2.1

3.
3.1

3.2

3.3

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7
7.1

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea
Termen de
Persoana responsabilă
implicată în
finalizare
realizare
Implementarea unor programe și proiecte educaționale finanțate prin fonduri nerambursabile
Participarea Ia proiecte, în nume propriu
Inspectoratul Școlar după apelurile de Inspectori școlari, cadre
şi/sau în parteneriat, finanţate din fonduri
Județean Alba, în
depuneri pe anul
didactice, directori unități
structurale, în perioada exerciţiului 2014 –
parteneriat cu
2018
învățământ
2020.
diferite instituţii
Monitorizarea proiectelor Erasmus+ în
Inspectoratul Școlar
31.12.2018
Inspectori școlari, cadre
procesul de implementare a proiectelor care
Județean Alba
didactice, directori unități
au obţinut finanţare
învățământ, inspectorul
responsabil pentru proiecte
Implementarea de proiecte finanţate prin POCU 2014-2018, în care OIR POSDRU Centru are calitatea de
beneficiar.
Implementarea de proiecte in cadrul Axei 7OIR POSDRU
Decembrie 2019
Director executiv prin
Asistenţă Tehnică, pentru degrevarea
Regiunea Centru
Compartimentul Activităţi
bugetului de stat de cheltuielile
Suport
administrative aferente OIR POSDRU
Centru (chirie imobil, salarii personal,
utilităţi, deplasări, consumabile etc.)
Implicarea în procesele de evaluare organizate în cadrul apelurilor lansate de Autoritatea de Management și
finalizarea evaluarilor în termenele stabilite.
Sesiuni de evaluare în cadrul apelurilor
Organismul
Termene stabilite Director
lansate
Intermediar
de Autoritatea de
Regional Centru
Management
Furnizarea de informații și sprijin potențialilor beneficiari, cu privire la oportunitățile de finanțare active pe
POCU. Prezentarea catalogului surselor de finanțare.Informarea publicului larg și diseminarea informaților
privind oportunițățile de finanțare active.
Seminarii de informare a publicului general
Organismul
31.12.2019
Director
și a potențialilor beneficiari cu privire liniile
Intermediar
de finanțare ce urmează a fi lansate.
Regional Centru
Cresterea constientizării potențialilor beneficiari referitor la oportunitățile de finanțare prin POCU:
Prezentarea catalogului surselor de finanțare. Contractarea proiectelor aprobate pentru finanțare în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-20120.
Întâlniri cu beneficiarii în scopul clarificării
Organismul
31.12.2019
Director
problemelor apărute in implementare.
Intermediar
Regional Centru
Organizarea de seminarii și intilniri cu beneficiarii de proiecte care sunt implementate in Regiunea Centru,
evenimente în cadrul cărora vor fi prezentate aspecte procedurale în vederea unei colaborari eficiente în perioada
implementării proiectelor.
Diseminarea operativă a informațiior privind
Organismul
31.12.2019
Director
oprtunitățile de finanțare în cadrul
Intermediar
Programului Dezvoltarea Capitalului
Regional Centru
Uman.
Informarea corectă si prezentarea pe site-ul instituției a noilor instrucțiuni apărute,publicarea catalogului surselor
de finanțare.Actualizarea periodică a paginii de internet,a listei celor mai frecvente întrebări pentru proiectele
aflate in gestiunea OIR Centru.
Actualizarea periodică a paginii de internet.
Organismul
31.12.2019
Director
Intermediar
Regional Centru
Susținerea misiunilor de audit organizate la nivelul OIR POSDRU Centru.
Punerea la dispoziția Autorității de Audit a
Organismul
31.12.2019
Director
documentelor/informațiilor solicitate în
Intermediar
cadrul misiunilor de audit.
Regional Centru
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8.
8.1

8.2
8.3

8.4

9.
9.1

9.2

9.3

10.
10.1

10.2

10.3

11.
11.1

Acordarea plăților directe și ajutoare naționale tranzitorii.
Plăți aferente cererilor unice Campania
APIA - Centrul
2018: Control administrativ și autorizare la
judeţean Alba
plată
Preluare cereri unice 2019
APIA - Centrul
judeţean Alba
Administrare cereri unice 2019: primirea
APIA - Centrul
formularelor de completare și schimbare a
judeţean Alba
declarațiilor fermierilor, rezolvarea
inconsistențelor și pregătirea dosarelor
pentru eșantionul de control, controlul pe
teren al cererilor selectate în eșantionul de
control, control administrativ cereri
Autorizare plăți cereri unice 2019: autorizare
APIA - Centrul
plăți avans, autorizare plată integrală
judeţean Alba

30 iunie 2019

Funcţionarii cu astfel de
atribuţii în fişa postului

15 mai 2019 (fără
penalități)
Octombrie 2019

Funcţionarii cu astfel de
atribuţii în fişa postului
Funcţionarii cu astfel de
atribuţii în fişa postului

Avans- decembrie Funcţionarii cu astfel de
2019
atribuţii în fişa postului
Plata integrală –
iunie 2020
Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor din instituţiile
şcolare.
Informarea solicitanţilor cu privire la
APIA
Până la
Director executiv
regulile de desfăşurare ale acestei măsuri şi
Centrul judeţean
30.04.2019punerea la dispoziţia acestora a formularelor
Alba
depunere cereri
necesare solicitării sprijinului financiar.
pentru semestrul I
2019
Până la
30.09.2019depunere cereri
pentru semestrul
II 2019
Gestionarea administrativă a cererilor de
APIA
01.05-31.06.2019- Director executiv
plată.
Centrul judeţean
verificare cereri
Alba
depuse pt
semestru I
01.10.201930.11.2019verificare cereri
depuse pt
semestrul II
Controlul pe teren al cererilor selectate in
APIA
Termen stabilit de Director executiv
esantionul de control.
Centrul judeţean
aparatul central al
Alba
APIA
Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole.
Informarea solicitanţilor cu privire la
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
regulile de desfăşurare ale acestei măsuri şi
Intervenţie în
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
Agricultură Alba
necesare solicitării sprijinului financiar.
Centrul judeţean
Alba
Gestionarea administrativă a cererilor de
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
plată.
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Control pe teren.
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Acordarea ajutorului comunitar pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri pentru struguri de vin.
Informarea solicitanţilor cu privire la
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
regulile de desfăşurare ale acestei măsuri şi
Intervenţie în
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
Agricultură Alba
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necesare solicitării sprijinului financiar.
11.2

Gestionarea administrativă a cererilor de
plată.

11.3

Control pe teren.

12.
12.1

Măsura de investiții în sectorul vinicol.
Informarea solicitantilor cu privire la
depunerea cererilor pentru acordarea
sprijinului financiar pentru măsura de
investiţii –dosare care au avut aprobate
programul de investitii.
Gestionarea administrativă a cererilor de
plată.

12.2

13.
13.1

13.2

13.3

14.
14.1

14.2

15.
15.1

Centrul judeţean
Alba
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Acordarea ajutorului financiar comunitar și national acordat in sectorul apicol.
Informarea solicitanţilor cu privire la
APIA
31.12.2019
regulile de desfăşurare ale acestei măsuri şi
Centrul judeţean
punerea la dispoziţia acestora a formularelor
Alba
necesare solicitării sprijinului financiar.

Gestionare administrativă a cererilor.

Director executiv

Director executiv

Director executiv

Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Control pe teren.
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Măsura 215-pachetul A-plăți privind bunăstarea animalelor porcine- sesiunea 1 și 3, pachetul B- plăti privind
bunăstarea animalelor păsări – sesiunea 1 și 2.
Informarea solicitanţilor şi punerea la Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
dispoziţia acestora a formularelor necesare.
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Primirea,operarea,verificarea deconturilor
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
justificative, emiterea situațiilor
Intervenţie în
centralizatoare, eliberarea
Agricultură Alba
adeverințelor,autorizarea la plata.
Centrul judeţean
Alba
Renta viageră.
Informarea solicitanţilor şi punerea la Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
dispoziţia acestora a formularelor necesare.
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
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15.2

16.
16.1

16.2

17.
17.1

17.2

17.3

18
18.1

18.2

18.3

18.4

19
19.1

Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Acordarea accizei reduse pentru motorină conform HG 1174/2014
Informarea solicitanţilor şi punerea la
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
dispoziţia acestora a formularelor
Intervenţie în
necesare
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Primirea, generarea,
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
operarea,verificarea cererilor,emiterea
Intervenţie în
situațiilor centralizatoare.
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Îmbunătățirea gestiunii financiare a fondurilor europene și naționale.
Sesizare, înregistrare suspiciuni nereguli.
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Verificare, stabilire creanțe bugetare, alte
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
măsuri în vederea bunei gestionări a
Intervenţie în
fondurilor.
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Urmărire recuperare creanțe.
Agenţia de Plăţi şi 31.12.2019
Director executiv
Intervenţie în
Agricultură Alba
Centrul judeţean
Alba
Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune
Evaluarea tuturor proiectelor depuse in
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
sesiunile deschise in cursul anului 2019 in
pentru Finanțarea
cadrul PNDR 2014-2020.
Investițiilor Rurale
Alba
Oficiul
Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
Implementarea tehnică și financiră a
pentru Finanțarea
măsurilor şi a submăsurilor ce pot fi
finanţate în cadrul programului PNDR 2014- Investițiilor Rurale
Alba
2020.
Realizarea acţiunilor de promovare şi
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
informare în scopul creşterii numărului de
pentru Finanțarea
cereri de finanţare depuse şi creşterii
Investițiilor Rurale
gradului de absorbţie a fondurilor destinate
Alba
agriculturii si dezvoltarii rurale în judeţul
Alba.
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
pentru Finanțarea
Încurajarea transferului intre generatii :
Investițiilor Rurale
Instalarea tinerilor fermieri, sprijin pentru
Alba
dezvoltarea fermelor mici,etc.
Dezvoltarea comunitatilor din mediul rural prin cresterea rolului Grupurilor de Actiune Locala. Sprijin în
organizarea producatorilor agricoli, inclusiv prin intarirea serviciilor de consultanta si consiliere.
Realizarea acţiunilor de promovare şi
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
informare în scopul creşterii numărului de
pentru Finanțarea
cereri de finanţare depuse şi creşterii
Investițiilor Rurale
gradului de absorbţie a fondurilor destinate
Alba
agriculturii si dezvoltarii rurale în judeţul
Alba.
Primire documente, vizare carnete rentieri.
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19.2

19.3

20
20.1

20.2

20.3

21
21.1

21.2

22
22.1

Identificarea si eliminarea lacunelor si
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
blocajelor din sistemele de implementare a
pentru Finanțarea
fondurilor europene cu accent pe cresterea
Investițiilor Rurale
gradului de utilizare si a calitatii proiectelor
Alba
finantate.
Încurajarea transferului de cunoştinţe şi al
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
inovării în agricultură, silvicultură şi în
pentru Finanțarea
zonele rurale prin cresterea rolului
Investițiilor Rurale
Grupurilor de Actiune Locala (GAL).
Alba
Accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural.
Analizarea şi aprobarea actelor adiţionale
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
aferente contractelor încheiate ca urmare a
pentru Finanțarea
selectării proiectelor fara constructii montaj
Investițiilor Rurale
în sesiunile anterioare, (Măsurile si
Alba
Submasurile : SM 4.1; SM
4.2;SM4.2a;SM6.1; SM 6.3; SM 8.1;SM
9.1a; M 16;SM 19.1; SM 6.4;SM6.2;).
Analizarea şi avizarea dosarele de achiziţiiOficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
bunuri ,servicii si dotari achizitii simple
pentru Finanțarea
(Măsurile si Submasurile :SM 4.1;SM
Investițiilor Rurale
4.2;SM 4.2a; SM 6.2;SM 6.4).
Alba
Preautorizarea dosarelor de cereri de plată
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
depuse.
pentru Finanțarea
(Măsurile si Submasurile : SM
Investițiilor Rurale
4.1;SM4.2;SM4.2a;SM6.1; SM 6.3; SM
Alba
8.1;SM 9.1a; M 16;SM 19.2; SM 6.4;SM6.2;
SM 19.1 ).
Cresterea performantei și eficientei sectorului agroalimentar cu accente pe calitatea și diferențierea produselor.
Analiza cererilor de finanţare, cererilor de
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
de plată depuse si intocmirea certificatelor
pentru Finanțarea
de plata ce se vor depune în 2017 şi
Investițiilor Rurale
aprobarea dosarele de achiziţii simple ce ţin
Alba
de competenta Oficiului Judetean (Masuri
aprobate prin PNDR 2014-2020).
Stimularea agricuturii de mijloc prin
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
promovarea fermelor de familie,a asocierii
pentru Finanțarea
agricultorilor si alanturilor scurte de
Investițiilor Rurale
desfacere a produselor agricole.
Alba
Restructurarea si cresterea performanței în sectorul pomicol.
Verificarea criteriilor de eligibilitate
Oficiul Judeţean
Director OJFIR
31.12.2019
selectie,verificarea conformitatii si
pentru Finanțarea
eligibilitatii documentelor la acordarea
Investițiilor Rurale
deciziei de finantare si a contractelor
Alba
cererilor de finantare,verificarea actelor
aditionale ,verificarea cererilor de plata
aferente SM 4.1a.

4. TURISM
Nr.crt.
1.
1.1

1.2

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabilă
Promovarea judeţului Alba ca destinație turistică, prin realizarea unor ghiduri turistice, a unor ghiduri tematice
şi a hărţii turistice.
Tipărirea ediţiei a VII-a a lucrării Judeţul
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
Alba.Ghid turistic – limba română – în
Turism, Cultură,
2.000 de exemplare
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Tipărirea ediţiei a IV-a a lucrării Judeţul
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
Alba.Ghid turistic – limba engleză – în
Turism, Cultură,
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Tineret, Sport şi
Învăţământ
Realizarea unui ghid turistic în limba
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
franceză tipărit în 500 de exemplare.
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Tipărirea a minimum 2500 de hărţi
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
turistice.
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Traducere şi proofreading în limba franceză
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Promovarea turistică online şi offline a judeţului Alba în rândul turiştilor, vizitatorilor şi a agenţiilor de turism
tour operatoare şi detailiste naţionale şi internaţionale
Realizarea a minimum 20 de ediţii ale
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
newsletterului electronic.
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Realizarea a minimum unei campanie de
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
media online şi offline.
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Realizarea a minimum 3 postări/ săptămână
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
pe paginile de Facebook, Twiter, Instagram
Turism, Cultură,
şi a unei postări pe lună pe Pinterest.
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Promovarea destinaţiilor turistice, a serviciilor şi produselor turistice din judeţul Alba
Prezenţa la cel puţin un târg naţional/
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
internaţional.
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Promovarea traseelor turistice din judeţul Alba
Omologarea a minimum 15 trasee turistice.
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
Turism, Cultură,
Tineret, Sport şi
Învăţământ
Realizarea unui sistem de semnalizare a
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
Șef Serviciul
obiectivelor turistice vizitabile din judeţul
Turism, Cultură,
Alba care să acopere minimum 60% din
Tineret, Sport şi
necesar.
Învăţământ
Promovarea turistică a judeţului Alba prin intermediul produselor promoţionale
31.12.2019
Șef Serviciul
Turism, Cultură,
Achiziţionarea de produse promoţionale
Consiliul Judeţean Alba
Tineret, Sport şi
Învăţământ
31.12.2019
Șef Serviciul
Realizarea şi tiprirea de agende, calendare
Turism, Cultură,
Consiliul Judeţean Alba
şi felicitări
Tineret, Sport şi
Învăţământ
1.000 de exemplare

1.3

1.4

1.5

2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

4.
4.1

4.2

5
5.1

5.2
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5. MUNCĂ ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ
Nr.crt.
1.

1.1

1.2
1.3

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana responsabilă
realizare
finalizare
Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, prin implementarea unor politici publice coerente şi realiste, care să
determine o piaţă a muncii performantă, dinamică şi flexibilă,asigurându-se accesul majorităţii cetăşenilor la
locuri de muncă de calitate, în funcţie de competenţele şi abilităţile lor, la venituri decente.
Desfăşurarea actiunilor de descurajare şi
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
combatere a muncii ”la negru” în vederea
Muncă
stimulării creării de noi locuri de muncă.
Depistarea şi reducerea cazurilor de muncă
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
nedeclarată, şi implicit a evaziunii fiscale.
Muncă
Derularea Campaniilor naţionale privind
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
identificarea şi combaterea cazurilor de
Muncă
muncă nedeclarată în domenii susceptibile
utilizării frecvente a acesteia, a muncii
tinerilor şi copiilor în diverse ramuri
economice.
Consolidarea rolului instituțional al Inspecției Muncii.
Eficientizarea colaborării instituţionale în
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector şef
vederea reducerii numărului de cazuri de
Muncă Alba
muncă fără forme legale.
Verificarea modului în care angajatorii
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector şef
respectă prevederile legale privind registrul
Muncă Alba
general de evidenţă a salariaţilor.
Respect si demnitate pentru femei si unele categorii defavorizate de persoane pe piata muncii din Romania
Asigurarea accesului neîngrădit pe piaţa
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
muncii a grupurilor de persoane
Muncă
defavorizate, a tinerilor şi femeilor,
obiectiv al controalelor ITM Alba.
Combaterea oricaror forme de discriminare
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
directa sau indirecta pe piata muncii din
Muncă
judetul Alba.
Întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea economică şi
socială.
Restabilirea rolului instituţiei dialogului
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
social de componentă fundamentală a
Muncă
statului de drept şi a democraţiei.Reluarea
la nivel instituţional al dialogului social,
prin implicarea partenerilor sociali
(sindicate, patronate, ONG-uri în actul
decizional). Reluarea discuţiilor privind
aducerea de îmbunătăţiri legislative pe
următoarele domenii: sindicate, contracte
colective de muncă, conflicte de muncă,
patronate, funcţionari publici, inspecţia
muncii, codul muncii.
Informarea partenerilor sociali, patronate şi
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
sindicate, cu privire la rezultatele
Muncă
controalelor efectuate de ITM Alba în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
în domeniul relaţiilor de muncă pentru
înlăturarea operativă a deficienţelor
constatate şi asigurarea unui mediu de
muncă securizat şi în concordanţă cu
legislaţia în vigoare.
Dezbaterea cu partenerii sociali a
Inspectoratul Teritorial de
31.12.2019
Inspector Șef
principalelor acte normative adoptate în
Muncă
domeniul relaţiilor de muncă şi al
securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6.
6.1

6.2

7.
7.1

7.2

8.
8.1

8.2

9.
9.1

Comisiei de Dialog Social, al unor sesiuni
de informare trimestriale şi in cadrul
Comitetului Tripartit de la nivelul ITM
Alba, in anul 2017.
Realizarea Programului de Ocupare a Forței de Muncă.
Ocuparea a 6350 şomeri ca urmare a
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
acordării serviciilor de mediere a locurilor
Ocuparea Forței de Muncă
de muncă vacante.
Alba
Ocuparea a 300 şomeri care se încadrează
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
înainte de expirarea şomajului, prin
Ocuparea Forței de Muncă
acordarea de alocaţii.
Alba
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
Încadrarea a 30 de absolvenţi care
Ocuparea Forței de Muncă
beneficiază de primă de inserţie
Alba
Încadrarea în muncă a 100 de șomeri fără
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
drept de indemnizație care beneficiază de
Ocuparea Forței de Muncă
prima de activare.
Alba
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
Încadrarea în muncă a 150 persoane de
Ocuparea Forței de Muncă
etnie romă.
Alba
Încadrarea în muncă prin subvenţionarea
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
locului de muncă a unui număr de 800
Ocuparea Forței de Muncă
şomeri.
Alba
Acordarea de subventii angajatorilor care
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
incadreaza in munca 5 persoane cu
Ocuparea Forței de Muncă
handicap .
Alba
Încadrarea în muncă a unui număr de 165
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de
Ocuparea Forței de Muncă
muncă.
Alba
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
Încheierea a 5 contracte de solidaritate
Ocuparea Forței de Muncă
conform Legii nr 76/2002.
Alba
Încadrarea a 5 persoane la angajatorii de
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
inserţie, pe baza contractelor de
Ocuparea Forței de Muncă
solidaritate, conform Legii nr. 76/2002.
Alba
Realizarea Planului de Formare Profesională.
Organizarea a 34 de cursuri de formare
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
profesională, 23 de calificări la care vor
Ocuparea Forței de Muncă
participa 746 persoane
Alba
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
Încadrarea a 450 de şomeri care vor absolvi
Ocuparea Forței de Muncă
cursuri de formare profesională
Alba
Realizarea Programului privind încadrarea elevilor și studenților, în baza Legii nr. 72/2007.
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
Încadrarea a 70 absolvenţi prin încheierea
Ocuparea Forței de Muncă
de convenţii în baza Legii nr. 335/2013.
Alba
Încadarea a 60 persoane prin încheierea de
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
contracte de ucenicie în baza Legii
Ocuparea Forței de Muncă
279/2005, republicată
Alba
Realizarea Programului special stagii profesionale pentru absolvenții de învățământ superior , în baza Legii nr.
335/2013
Încadrarea absolvenţilor de învățământ
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
superior prin încheierea de convenţii.
Ocuparea forței de muncă
Alba
Desfăşurarea acţiunilor de verificare a
Agenția Județeană pentru
31.12.2019
Director
respectării prevederilor legale în vigoare
Ocuparea forței de muncă
din domeniul ocupării forţei de muncă.
Alba
Definitivarea sistemului ghiseului unic pentru angajatori.
Realizarea fluxului informatic de schimb
Casa Judeţeană de Pensii
31.12.2019
Director executiv adjunct
de date C.J.P. Alba – ANAF.
Alba
economic
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9.2

10.
10.1

11.
11.1

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.
13.1

Realizarea verificărilor de date și a
Casa Judeţeană de Pensii
31.12.2019
Director executiv adjunct
punctajelor pe fiecare asigurat cu declarație
Alba
economic
de asigurare.
Crearea unui sistem de servicii on-line destinate cetățenilor.
Instruirea personalului pentru utilizarea
Casa Judeţeană de Pensii
31.12.2019
Director executiv
noilor aplicații informatice - portal C.J.P.
Alba
Alba.
Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat
Verificarea bazelor de date referitoare la
Casa Judeţeană de Pensii
31.12.2019
Director executiv adjunct
stagiile de cotizare ale asiguraților pentru
Alba
economic
eliminarea posibilelor erori.
Combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii şi protecţiei sociale prin asigurarea unui sistem de asistenţă socială
bazat pe un mecanism instituţional de identificare, evaluare şi intervenţie pentru toate cazurile de risc social.
Plata beneficiarilor de indemnizaţie pentru
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
creşterea copilului şi stimulent lunar, în
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
baza prevederilor OUG nr. 111/2010
Alba
privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului cu modificările şi
completările ulterioare.
Plata beneficiarilor de indemnizaţie şi
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
sprijin lunar pentru creşterea copilului
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
acordat persoanelor (adulţi/copii) cu
Alba
handicap acordat în baza art 32,din OUG
nr. 111/2010 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului cu modificările
şi completările ulterioare.
Plata beneficiarilor de alocaţie de stat
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
pentru copii acordată în baza Legii nr.
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
61/1993.
Alba
Plata beneficiarilor de indemnizaţiei pe
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
perioada concediului de acomodare pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
copii aflaţi în încredinţare în vederea
Alba
adopţiei acordată în baza Legea nr.
57/2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2004 privind procedura
adopţiei, precum şi a altor acte normative.
Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
acordată în baza Legii 277/2010.
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
Alba
Plata alocaţiei de întreţinere pentru copii
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
aflaţi în plasament familial prevăzută de
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
Legea 272/2004 privind protecţia şi
Alba
promovarea drepturilor copilului.
Plata ajutorului social acordat în baza Legii
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
416/2001 privind venitul minim garantat cu
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
modificările şi completările ulterioare
Alba
Acordarea indemnizaţiei lunare de hrană
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
pentru persoanele infectate cu HIV sau
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
bolnave de SIDA conform Legii
Alba
nr.584/2002.
Plata indemnizaţiei lunare, bugetului
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
personal complementar şi a indemnizaţiei
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
de însoţitor pentru adultul cu handicap
Alba
vizual grav.
Protejarea consumatorului vulnerabil prin acordarea unor ajutoare pentru încălzirea locuinţei.
Solicitarea fondurilor de la bugetul de stat
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
şi asigurarea finanţării către furnizorii de
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
energie termică şi gaze naturale,
în
Alba
vederea acordării ajutorului pentru
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13.2

14.
14.1

15.
15.1

16.

16.1

16.2

16.3

17.

încălzirea locuinţei în conformitate cu
prevederile
OUG
70/2011
privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei.
Solicitarea fondurilor de la bugetul de stat
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
şi asigurarea finanţării către primării pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
beneficiarii de care utilizează pentru
Alba
încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau
combustibili petrolieri şi nu sunt
beneficiari ai Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat.
Întărirea capacităţii instituţionale în scopul creşterii calităţii serviciilor si al nivelului de pregătire al personalului
Creşterea
nivelului
de
pregătire
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
profesională a personalului de conducere şi
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
a celui de execuţie.
Alba
Creşterea calificării şi implicit, a productivităţii muncii prin promovarea programelor de formare profesională a
salariaţilor, adaptate la oportunităţile de dezvoltare economică.
Autorizarea furnizorilor de formare
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
profesională şi monitorizarea programelor
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
autorizate de formare profesională.
Alba
Creşterea capacităţii de detectare a riscurilor de eroare, fraudă, corupţie asupra bugetului alocat prestaţiilor
sociale prin mărirea sancţiunilor, întărirea cadrului legal al inspectorului social, creşterea interoperativităţii
pentru controlul încrucişat din birou, având costuri administrative reduse.
Acţiuni de informare şi conştientizare a
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
cetăţenilor asupra drepturilor sociale.
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
Alba
Activităţi de control la nivel de judeţ în
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
baza procedurilor de lucru aprobate.
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
Alba
Monitorizarea în urma activităților de
Agenţia Judeţeană pentru
31.12.2019
Director executiv AJPIS
control.
Plăţi şi Inspecţie Socială
Alba
Alba
Asigurarea accesului la o bună îngrijire şi educaţie prin consolidarea activităţilor de prevenire a abandonului
şcolar şi a instituţionalizării copiilor.

17.1
Acordarea de servicii de consiliere,
informare şi sprijin pentru copil şi familie
în scopul prevenirii abandonului şi a
instituţionalizării copiilor.

DGASPC Alba
Autorităţile publice locale

31.12.2019

Şeful Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
familial
Asistenţii
sociali/persoanele cu
atribuţii de asistenţă
socială din primării

17.2
Monitorizarea mamelor minore şi
colaborarea cu autorităţile publice locale în
scopul acordării de servicii pentru
prevenirea intrării în situaţie de risc şi
pentru asumarea rolului parental.

18.

Şeful Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
familial
Şeful Serviciului
DGASPC Alba
31.12.2019
monitorizare, analiză
Autorităţile publice locale
statistică, strategii,
programe, proiecte şi
ONG
Asistenţii
sociali/persoanele cu
atribuţii de asistenţă
socială din primării
Creşterea gradului de securitate socială prin combaterea comportamentelor de abuz, neglijare sau exploatare a
copiilor şi acordarea de servicii de specialitate.
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18.1

Identificarea copiilor victime ale abuzului,
neglijării sau exploatării.
Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba
Autorităţi publice locale
Unităţile de poliţie

18.2

18.3

19.
19.1

19.2

19.3

20.
20.1

20.2

21.
21.1

31.12.2019

Şeful Serviciului protecţie
de tip familial copii
Şeful Biroului telefonul
copilului, violenţa în
familie, prevenirea şi
combaterea exploatării
prin muncă
Asistenţii
sociali/persoanele cu
atribuţii de asistenţă
socială din primării
Persoanele de contact din
unităţile de poliţie

Acordarea de servicii de specialitate
Şeful Serviciului protecţie
(consiliere psihologică, consiliere/asistenţă
de tip familial copii
juridică, reintegrare şcolară, orientare şi
Direcţia Generală de
Şeful Biroului telefonul
pregătire profesională, asistenţă socială,
Asistenţă Socială şi Protecţia
31.12.2019
copilului, violenţa în
protecţie specială), în funcţie de nevoile
Copilului Alba
familie, prevenirea şi
identificate, pentru copiii victime ale
combaterea exploatării
abuzului, neglijării, exploatării şi pentru
prin muncă
familiile acestora.
Asigurarea de servicii de consiliere,
Şeful Biroului telefonul
evaluare şi intervenţie pentru victimele
Direcţia Generală de
copilului, violenţa în
violenţei în familie prin intermediul
Asistenţă Socială şi Protecţia
31.12.2019
familie, prevenirea şi
Biroului telefonul copilului, violenţa în
Copilului Alba
combaterea exploatării
familie, prevenirea şi combaterea
prin muncă
exploatării prin muncă.
Respectarea drepturilor copiilor în cadrul structurilor de protecţie pecial proprii: servicii de zi, servicii de tip
rezidenţial, servicii de tip familial.
Acordarea de servicii de recuperare şi
Direcţia Generală de
Şeful Centrului de servicii
reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din Asistenţă Socială şi Protecţia
31.12.2019
comunitare „Arnsberg”
judeţ.
Copilului Alba
Alba Iulia.
Asigurarea de servicii de tip rezidenţial
Direcţia Generală de
în case / apartamente de tip familial, centre Asistenţă Socială şi Protecţia
Şeful Serviciului protecţie
31.12.2019
de plasament şi centre de tranzit pentru
Copilului Alba
de tip rezidenţial copii
copiii separaţi temporar de proprii părinţi.
Furnizarea de servicii de tip familial
Direcţia Generală de
pentru copiii care beneficiază de măsura de Asistenţă Socială şi Protecţia
Şeful Serviciului protecţie
31.12.2019
protecţie specială plasament la familia
Copilului Alba
de tip familial copii
extinsă sau la familia substitutivă.
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii: centru de recuperare
şi reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu handicap.
Directorul general adjunct
Asistenţii sociali din
Furnizarea de servicii de recuperare şi
Direcţia Generală de
cadrul Compartimentului
reabilitare pentru persoanele cu handicap
Asistenţă Socială şi Protecţia
protecţie de tip rezidenţial
ocrotite în structuri rezidenţiale de
31.12.2019
Copilului Alba
adulţi
recuperare şi reabilitare şi de îngrijire şi
Şefii centrelor rezidenţiale
asistenţă.
pentru persoane adulte cu
handicap
Directorul general adjunct
Asigurarea unui mediu de viaţă similar
Direcţia Generală de
Asistenţii sociali din
celui familial pentru persoanele cu Asistenţă Socială şi Protecţia
31.12.2019
cadrul Compartimentului
dizabilităţi din cadrul locuinţelor protejate
Copilului Alba
protecţie de tip rezidenţial
pentru persoane cu handicap.
adulţi
Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora.
Asigurarea accesului copiilor cu dizabilităţi
Direcţia Generală de
la servicii educaţionale adaptate nevoilor
Şeful Serviciului de
Asistenţă Socială şi Protecţia
31.12.2019
individuale.
evaluare complexă copii
Copilului Alba
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21.2

22.
22.1

22.2

22.3

23.
23.1

23.2

23.3

24.
24.1

Evaluarea şi încadrarea într-o categorie de
Direcţia Generală de
Directorul general adjunct
handicap a persoanelor cu dizabilităţi şi
Asistenţă Socială şi Protecţia
Şeful Serviciului de
31.12.2019
sprijinirea acestora în vederea facilitării
Copilului Alba
protecţie a persoanelor
accesării prestaţiilor care le revin.
adulte şi prestaţii sociale
Dezvoltarea unor mecanisme de implicare a copiilor, tinerilor şi persoanelor adulte din sistemul de protecţie
specială în activităţi cu caracter instructiv-educativ, recreativ şi de socializare.
Organizarea unor activităţi cu caracter
Direcţia Generală de
Şeful Serviciului protecţie
instructiv-educativ, recreativ şi de
Asistenţă Socială şi Protecţia
de tip rezidenţial copii
31.12.2019
socializare pentru copiii / tinerii aflaţi în
Copilului Alba
Şefii unităţilor funcţionale
sistemul de protecţie specială.
de tip rezidenţial
Derularea unor activităţi cu caracter
Direcţia Generală de
Directorul general adjunct
recreativ şi de socializare pentru persoanele Asistenţă Socială şi Protecţia
Şefii centrelor destinate
31.12.2019
adulte cu handicap aflate în sistemul
Copilului Alba
persoanelor adulte cu
rezidenţial de protecţie.
handicap
Implicarea voluntarilor în activităţile cu
Directorul general adjunct
caracter educativ, informativ, cultural,
Direcţia Generală de
Şeful Serviciului protecţie
recreativ şi de socializare desfăşurate cu
Asistenţă Socială şi Protecţia
de tip rezidenţial copii
31.12.2019
copiii şi persoanele adulte
Copilului Alba
Şeful Serviciului resurse
instituţionalizate.
umane şi gestiunea
funcţiei publice
Creşterea calităţii serviciilor de protecţie de tip familial şi rezidenţial.
Verificarea respectării standardelor minime
Directorul general adjunct
obligatorii prin acţiuni punctuale de control
Direcţia Generală de
Şeful Serviciului protecţie
realizate de către specialiştii DGASPC
Asistenţă Socială şi Protecţia
31.12.2019
de tip rezidenţial copii
Alba în scopul acordării de servicii sociale
Copilului Alba
de calitate în structurile rezidenţiale.
Monitorizarea respectării drepturilor
Direcţia Generală de
copiilor care beneficiază de o măsură de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Directorul general adjunct
protecţie de tip familial, inclusiv a copiilor
31.12.2019
Copilului Alba
Şeful Serviciului protecţie
aflaţi în plasament la asistenţi maternali
de tip familial copii
profesionişti.
Asigurarea respectării standardelor de
Direcţia Generală de
calitate pentru copiii cu dizabilităţi
Directorul general adjunct
Asistenţă Socială şi Protecţia
neinstituţionalizaţi, în conformitate cu
31.12.2019
Şeful Serviciului de
Copilului Alba
standardele managementului de caz pentru
evaluare complexă copii
copilul cu handicap.
Stimularea investiţiilor publice şi private într-un sistem integrat de asistenţă socială pentru protecţia categoriilor
defavorizate.
Directorul general adjunct
Continuarea colaborării cu partenerii
Şeful Serviciului
privaţi în scopul derulării unor activităţi de
DGASPC Alba
management de caz pentru
prevenire a abandonului şcolar şi a
ONG-uri
31.12.2019
copii și managementul
instituţionalizării copiilor prin intermediul
calității serviciilor de tip
centrelor de zi.
rezidențial copii și adulți
Coordonatori ONG-uri

24.2
Menţinerea activităţii de protecţie a
copiilor în case de tip familial, servicii
săptămânale, aşezăminte sociale, servicii
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă, în parteneriat public-privat.

DGASPC Alba
ONG-uri
Parohii locale

31.12.2019

DGASPC Alba
Societatea de ajutorare
„Diakonia” Alba Iulia

31.12.2019

24.3
Continuarea parteneriatului cu furnizori
privaţi în vederea oferirii de servicii de
specialitate persoanelor cu handicap grav
ocrotite în centrul de recuperare şi
reabilitare neuropsihiatrică.
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Directorul general adjunct
Şeful Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Coordonatori ONG
Directorul general adjunct
Şeful Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Directorul de programe
sociale al Societăţii de

ajutorare „Diakonia” Alba
Iulia
24.4
Susţinerea activităţii de protecţie şi
recuperare a persoanelor cu handicap, în
cadrul locuinţelor protejate dezvoltate în
parteneriat, în vederea asigurării unei vieţi
autonome şi active.

DGASPC Alba
ONG-uri

31.12.2019

DGASPC Alba
ONG-uri

31.12.2019

DGASPC Alba
ONG-uri

31.12.2019

24.5
Dezvoltarea serviciilor sociale pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice care au
nevoie permanent sau temporar de
protecţie.

24.6
Extinderea serviciilor socio-medicale de
îngrijire la domiciliu, în colaborare cu
organizaţiile neguvernamentale şi consiliile
locale din judeţ.

24.7
Furnizarea de servicii în comunitate
pentru persoanele afectate de scleroză
multiplă.

DGASPC Alba
Asociația SM “Speromax”
Alba Iulia

31.12.2019

DGASPC Alba
Asociaţia “Filantropia
Ortodoxă” Alba Iulia

31.12.2019

24.8
Asigurarea protecţiei în regim de
urgenţă a persoanelor fără adăpost şi fără
susţinere din partea familiei în cadrul
Adăpostului de noapte Alba Iulia.

25.
25.1

25.2

25.3
26.
26.1

Directorul general adjunct
Asistenţii sociali din
cadrul Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Coordonatori ONG
Directorul general adjunct
Asistenţii sociali din
cadrul Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Coordonatori ONG
Directorul general adjunct
Asistenţii sociali din
cadrul Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Coordonatori ONG
Directorul general adjunct
Asistenţii sociali din
cadrul Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Președintele Asociației”
“Speromax”
SM Alba Iulia
Directorul general adjunct
Asistenţii sociali din
cadrul Serviciului
management de caz pentru
copii și managementul
calității serviciilor de tip
rezidențial copii și adulți
Coordonatorul Asociaţiei
“Filantropia Ortodoxă”
Alba Iulia

Restabilirea dialogului social prin implicarea partenerilor sociali în actul decizional.
Elaborarea programului anual al Comisiei
Instituţia Prefectului –
Februarie
Prefectul judeţului Alba
de Dialog Social Alba cu consultarea
judeţul Alba
2019
partenerilor sociali implicaţi
Prezentarea în Comisia de Dialog Social
Instituţia Prefectului –
31.12.2019
Prefectul judeţului Alba
Alba a problemelor cu care se confruntă
judeţul Alba
judeţul nostru
Transmiterea către instituţiile publice
Instituţia Prefectului –
31.12.2019
Prefectul judeţului Alba
centrale a unor propuneri legislative
judeţul Alba
Actualizarea strategiei pentru persoanele vârstnice pornind de la nevoile multiple ale acestora
Elaborarea programului anual al
Comitetului consultativ de dialog civic
pentru problemele persoanelor vârstnice cu

Instituţia Prefectului –
judeţul Alba
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Februarie
2019

Prefectul judeţului Alba

26.2

26.3

consultarea acestei categorii.
Prezentatea în Comitetul consultativ de
dialog civic pentru problemele persoanelor
vârstnice a problemelor cu care se
confruntă această categorie de cetăţeni.
Comunicarea către instituţiile publice
centrale a problemelor persoanelor
vârstnice care depăşesc competenţele
locale de rezolvare .

Instituţia Prefectului –
judeţul Alba

31.12.2019

Prefectul judeţului Alba

Instituţia Prefectului –
judeţul Alba

31.12.2019

Prefectul judeţului Alba

6. EDUCAȚIE
Nr.crt.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana responsabilă
realizare
finalizare
Asigurarea unui învățământ de calitate, în școli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală
și profesională a elevilor, crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală.
Creșterea participării la educație de
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Inspectori
scolari,
cadre
calitate. Asigurarea unui învățământ
Judeţean Alba
didactice, directori unități
de calitate în școli echipate
învățământ.
corespunzător care să pună accentul
în actul educațional pe crearea de
competențe pentru viață,pe baza
nevoilor de dezvoltare personală și
umană.
Asigurarea tuturor resurselor umane
Inspectoratul Şcolar
Conform
Inspectori
școlari,
cadre
şi materiale în vederea aplicării
Judeţean Alba
calendarului pe
didactice, directori unități
Metodologiei de Evaluare Națională
Unităţile de învăţământ
2019 elaborat de
învățământ
a elevilor de clasa a II-a, a IV-a, a
Ministerul
VI-a, a Metodologiei de Evaluare
Educației Naționale
Națională a elevilor de clasa a VIIIa, Metodologiei de admitere în licee
şi şcoli profesionale, Metodologiei
de certificare a competenţelor
profesionale, a Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat 2018.
Sprijinirea tuturor celor implicați,
Inspectoratul Şcolar
martie 2019
Inspectori
școlari,
cadre
asigurarea resurselor
Judeţean Alba
didactice, directori unități
umane/materiale, în vederea
Unitățile de învățământ
învățământ
organizării și desfășurării simulării
Centrul Judeţean de
examenelor naționale.
Resurse şi Asistenţă
Educaţională Alba
Promovarea educației incluzive prin
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Inspectori școlari, cadre
cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi
Judeţean Alba
didactice, directori unități
speciale şi din grupuri vulnerabile în
Consiliul Județean Alba
învățământ
învăţământul special sau de masă
Centrul Judeţean de
prin cultivarea toleranței,
Resurse şi Asistenţă
nediscriminării și acceptării
Educaţională Alba
diferenței în școli și societate.
Organizarea admiterii absolvenţilor
Inspectoratul Şcolar
Mai-septembrie
Inspectori
școlari,
cadre
de școală gimnazială în învăţământul
Judeţean Alba
2019
didactice, directori unități
liceal sau în învăţământul
Unităţile de învăţământ
învățământ
profesional de stat cu durata de 3 ani.
Pregătirea şi parcurgerea tuturor
etapelor mişcării personalului
didactic.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba
Compartimentul resurse
umane
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Conform
calendarului din
OMEN
5485/13.11.2017

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

1.7

Finanţarea obiectivelor de investiţii
de la bugetul de stat prin Ministerul
Educației Naționale .

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba
Unităţile de învăţământ
Ministerul Educației
Naționale

Conform listei de
investiţii aprobată
de Ministerul
Educației Naționale

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unitati

1.8

Finanţarea /execuţia /monitorizarea
Programului de Reformă a Educaţiei
Timpurii ( PRET). Construirea de
clădiri noi /reabilitarea clădiri
grădiniţe.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba,
Unităţile de învăţământ
Ministerul Educației
Naționale,
Unitatea de Management
a Proiectelor privind
Reabilitarea Școlilor
A.P.L.

Conform
calendarului pe
2019 elaborat de
MEN/UMPRS

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

1.9

Finanţarea /execuţia /monitorizarea
obiectivelor de investiţii finanţate
prin Programul de Dezvoltare
Locală.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba
A.P.L.
Ministerul Dezvoltării
Regionale, Consiliul
Judeţean Alba

Conform
calendarului pe
2019 elaborat de
Ministerul
Dezvoltării
Regionale

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

1.10

Reorganizarea/adaptarea reţelei
şcolare şi propunerea noului Plan de
şcolarizare.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba
Unităţile de învăţământ

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

1.11

Pregătirea şi realizarea Planului de
şcolarizare, inclusiv la grădiniţe şi
clasa pregătitoare.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba
Unităţile de învăţământ

Ianuarie 2019
(pentu anul şcolar
2018-2019);
Noiembriedecembrie (pentru
anul şcolar 20192020)
Conform procedurii
și calendarului
transmise de MEN

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

1.12

Organizarea examenelor de
certificare a competenţelor
profesionale pentru absolvenţii
învăţământului liceal tehnologic şi
profesional.

Începând cu luna
mai 2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

1.13

Promovarea ofertelor educaţionale
ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar .

1.14

Promovarea excelenţei în educaţie
„Săptămâna Educaţiei".

1.15

Promovarea unei oferte de cursuri
destinate formării continue a
personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământul
preuniversitar.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba prin
inspectorul şcolar pentru
învăţământul tehnic,
unităţile de învăţământ
vizate
Inspectoratul Școlar
Județean Alba, Casa
Corpului Didactic Alba,
CJRAE, unităţile şcolare
din judeţ
Inspectoratul Școlar
Județean Alba, Casa
Corpului Didactic Alba,
Consiliul Judeţean al
Elevilor, Consiliul
Judeţean Alba.
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba, Casa
Corpului Didactic Alba,
Unităţi de învăţământ
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Mai 2019

Inspectori școlari, cadre
didactice, directori unități
învățământ

Octombrie 2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

1.16

Implementarea unor programe care
să asigure condiții de dezvoltare și
formare a tuturor copiilor.

1.17

Continuarea programului „A doua
şansă” în învăţământul primar şi
secundar inferior.

1.18

Consolidarea relaţiilor de parteneriat
între învăţământul superior şi cel
preuniversitar .

1.19

Implicarea și participarea cadrelor
didactice şi didactice auxiliare la
programe de formare.

1.20

Stimularea iniţiativelor societăţii
civile pentru promovarea
voluntariatului.

1.21

Extinderea educației antreprenoriale
de la școlile vocaționale și
tehnologice la toate școlile.

1.22

Stimularea parteneriatului publicprivat dintre sistemul educaţional şi
mediul economic.

1.23

Susţinerea elevilor capabili de
inovare şi creaţie.

2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba, Consiliul
Judeţean Alba, Consiliile
locale
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ

cadre
unități

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba
Universitatea ”1
Decembrie 1918” Alba
Iulia și alte instituții de
învățământ superior
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba,
Casa Corpului Didactic
Alba,
Unităţi de învăţământ
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba,
Consiliul Județean al
elevilor
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba,
Casa Corpului Didactic
Alba,
Unităţi de învăţământ,
furnizori de programe de
formare
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Alba

31.12.2019

Inspectori
școlari,
didactice, directori
învățământ, A.P.L.

cadre
unități

Creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și personalului auxiliar prin implementarea unor
programme de perfecționare/formare continuă/reconversie profesională.
Formarea cadrelor didactice prin
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
programe de formare, în vederea
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectori şcolari,
îmbunătățirii performanțelor
Corpului Didactic Alba;
formatori, directorii unităţilor
educaționale.
Unităţi de învăţământ
de învăţământ
Furnizori de programe de
formare
Formarea personalului didactic
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
auxiliar prin programe de formare,
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectori şcolari,
cu scopul creşterii capacităţii
Corpului Didactic Alba;
formatori, directorii unităţilor
acestora în dezvoltarea
Unităţi de învăţământ
de învăţământ.
competenţelor.
Furnizori de programe de
formare
Formarea prin programe de formare
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
de tip conversie/reconversie.
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectori şcolari,
Corpului Didactic Alba;
formatori, directorii unităţilor
Unităţi de învăţământ
de învăţământ.
Furnizori de programe de
formare
Dezvoltarea domeniului informare, documentare, consultanţă. Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii.
Asigurarea fluxului informaţional la
MEN, IŞJ Alba, CCD
nivelul sistemului de învăţământ ce
Alba, Unităţi de
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implică CCD Alba.

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.2

învăţământ,Edituri,
Librării,Donatori,
Biblioteci şcolare,
CDI-uri
Digitalizarea conținutului
MEN,Inspectoratul
31.12.2019
Conducere - Casa Corpului
educațional și crearea unei arhive
Şcolar Judeţean Alba;
Didactic
digitale.
Casa Corpului Didactic
Alba; Unităţi de
învăţământ
Furnizori de programe de
formare
Editarea şi difuzarea de reviste,
MEN, IŞJ Alba, CCD
31.12.2019
Conducere - Casa Corpului
publicaţii etc. Facilitarea accesului
Alba, Unităţi de
Didactic
la cultură pentru publicul larg. ROînvăţământ,Edituri,
Cultura.
Librării,Donatori,
Biblioteci şcolare,
CDI-uri
Dezvoltarea domeniului privind activităţi ştiinţifice, antreprenoriale, metodice, culturale
Organizarea de simpozioane şi
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
sesiuni de comunicări ştiinţifice.
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectori şcolari,
Corpului Didactic Alba;
directorii unităţilor de
Unităţi şcolare
învăţământ.
Biblioteci din judeţ, CDIuri
Organizarea de concursuri şi
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
activităţi culturale.
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectori şcolari,
Corpului Didactic Alba;
directorii unităţilor de
Instituţii de învăţământ
învăţământ.
Edituri
Realizarea de parteneriate externe în
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
vederea
construirii
societăţii
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectorişcolari,
cunoaşterii
prin transformarea
Corpului Didactic Alba;
formatori, directorii unităţilor
educaţiei în vector de dezvoltare
Unităţi de învăţământ,
de învăţământ.
socio-economică.
Furnizori de programe de
formare
Diseminarea informaţiilor utile
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
personalului din învăţământ
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectori şcolari,
Corpului Didactic Alba;
formatori, directorii unităţilor
Unităţi de învăţământ
de învăţământ.
presă
Managementul instituțional.
Modernizarea şi democratizarea
Inspectoratul Şcolar
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
actului managerial: elaborarea şi
Judeţean Alba; Casa
metodişti, inspectorişcolari,
actualizarea documentelor de
Corpului Didactic Alba;
formatori, directorii unităţilor
planificare a activităţilor, a fișelor
Unităţi de învăţământ
de învăţământ.
posturilor și a documentației
specifice managementului
instituțional etc.; respectarea
principiilor de etică profesională şi
adoptarea unui comportament psihosocial adecvat, în scopul realizării
unei comunicări eficiente între
cadrul didactic şi responsabilul cu
formarea continuă şi perfecţionarea.
Realizarea cu periodicitate de studii
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
şi analize de nevoi ale cadrelor
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
didactice şi utilizarea rezultatelor
învăţământ;
directorii unităţilor de
acestor studii în proiectarea noilor
Furnizori de programe de
învăţământ.
programe de formare. Coordonarea
formare
politicilor din sectorul educaţiei cu
politicile şi iniţiativele altor sectoare

32

5.3

5.4

6.
6.1

6.2

7.
7.1

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

9.
9.1

socio-economice. Întocmirea ofertei
de Programe de formare a CCD
Alba.
Realizarea de colaborări și
parteneriate menite să conducă la
activități structurate pe diversitate și
eficiență. Armonizarea activităților,
strategiile și acțiunile CCD Alba în
domeniul formării profesionale cu
cerințele complexe ale mediului
socio-economic și cultural, la nivel
local sau național.
Gestionarea resurselor materiale şi
financiare.

MEN, IŞJ Alba; CCD
Alba; Unităţi de
învăţământ;
Furnizori de programe de
formare

31.12.2019

Conducerea CCD şi ISJ, prof.
metodişti, inspectorişcolari,
directorii unităţilor de
învăţământ.

MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
învăţământ;
directorii unităţilor de
Furnizori de programe de
învăţământ.
formare
Dezvoltarea marketing-ului educaţional, publicitate/diseminare informații privind Casa Corpului Didactic Alba.
Realizarea publicităţii activităţilor
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
CCD Alba: Promovarea ofertei de
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
cursuri destinate formării continue a
învăţământ;
directorii unităţilor de
personalului didactic şi didactic
Furnizori de programe de
învăţământ.
auxiliar și a acțiunilor realizate de
formare
CCD Alba, în mass-media, pagina
web, albanet etc.
Diseminarea informaţiilor utile
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
personalului din învăţământ.
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
învăţământ;
directorii unităţilor de
Furnizori de programe de
învăţământ.
formare
Dezvoltarea profesională a personalului din cadrul Casei Corpului Didactic .
Sporirea competenţelor personalului MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
şi dezvoltarea carierei personalului Alba;
metodişti,
CCD Alba.
Dezvoltarea sistemului de monitorizare, evaluare și raportare a realizării obiectivelor instituționale. Modalități de
raportare.
Realizarea unor baze de date ale
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
cursanţilor, cadre didactice şi
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
formatori.
învăţământ;
formatori, directorii unităţilor
Furnizori de programe de
de învăţământ.
formare
Completarea chestionarului analizei
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
de nevoi a unui număr apreciabil de
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
cadre didactice, pentru a justifica
învăţământ;
formatori, directorii unităţilor
necesitatea implementării
Furnizori de programe de
de învăţământ.
programelor oferite de CCD Alba.
formare
Monitorizare programelor de
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
formare: frecvenţei şi a gradului de
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
implicare a cursanţilor, aplicarea de
învăţământ;
formatori, directorii unităţilor
chestionare privind receptivitatea lor
Furnizori de programe de
de învăţământ.
la cursuri, întocmirii portofoliilor de
formare
evaluare etc.
Raportări periodice ale
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
compartimentelor de lucru din care
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
să reiasă gradul de realizare a
învăţământ;
formatori, directorii unităţilor
obiectivelor, respectiv precizarea
Furnizori de programe de
de învăţământ.
măsurilor ameliorative atunci când
formare
este necesar.
Măsuri de corecţie/ameliorare a activităţii.
Încheierea de parteneriate cu
MEN, IŞJ Alba; CCD
31.12.2019
Conducerea CCD şi ISJ, prof.
unităţile de învăţământ pentru
Alba; Unităţi de
metodişti, inspectorişcolari,
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9.2

organizarea spaţiilor de formare
solicitate de formabili.

învăţământ;
Furnizori de programe de
formare.

Adaptarea programelor de formare la
cerințele formabililor.

MEN, IŞJ Alba; CCD
Alba; Unităţi de
învăţământ;
Furnizori de programe de
formare.

formatori, directorii unităţilor
de învăţământ.

31.12.2019

Conducerea CCD şi ISJ, prof.
metodişti, inspectorişcolari,
formatori, directorii unităţilor
de învăţământ.

7. CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

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/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana responsabilă
realizare
finalizare
Organizarea unor manifestări științifice cu scopul dezvoltării schimbului de informații în domeniul cercetării.
Marketing - prezent și viitor–
Facultatea de Științe
Martie
Conf.unv.dr Muntean Andreea
conferință națională
Economice
Conf.univ.drPastiu Carmen
Conf.univ.dr. Maican Silvia
In4it-UAB - Concurs național de
Facultatea de Științe
Aprilie-Mai
Conf.unv.dr. Rotar Corina
informatică
Exacte și Inginerești
Sesiunea studențească de comunicări
Facultatea de Științe
12 Aprilie
Conf.unv.dr. Borșan Tudor
"In Extenso" - Științe Exacte și
Exacte și Inginerești
Inginerești (participare națională)
Sesiunea studentilor In Extenso Facultatea de Științe
5 aprilie
Conf. univ. dr. Dănulețiu Dan
Științe Economice (participare
Economice
națională și internațională)
Gala studentului economist(participare
Facultatea de Științe
5 aprilie
Conf.univ.dr. Pastiu Carmen
națională)
Economice
Satul și spiritualitatea rurală între
Facultatea de Teologie
6-8 mai
Prof.univ.dr. Mihai
tradiție și modernitate– conferință
Ortodoxă
Himcinschi
națională și internațională
Prof. univ.dr. Vanca Dumitru
Lect.univ.dr. Ovidiu Panaite
Simpozionul anual al bibliștilor
Facultatea de Teologie
13-14 mai
Prof.univ.dr. Mihai
ortodocși (participare națională)
Ortodoxă
Himcinschi
Lect.univ.dr. Moldovan
Alexandru
Didactica - tradiție, actualitate,
Facultatea de Drept și
17-18 mai
Conf.univ.dr.
perspective(Ediția a V-a)– conferință
Științe Sociale
Todor Ioana
națională și internațională
Concursul de traduceri literare si de
Facultatea de Istorie și
17-18 mai
Conf. dr. Teodora Iordăchescu
specialitate pentru elevi, studenți și
Filologie
Lector dr. Natalia Muntean
masteranzi (participare națională)
Lector dr. Crina Herțeg
Conf. dr. Valeria Pioraș
Sesiune de comunicări științifice ale
Facultatea de Drept și
8-9 mai
Conf. univ. dr. Ada Hurbean
studenților și studenților masteranzi
Științe Sociale
Asist. univ. dr. Ioana Pleșa
(participare națională și internațională)
Masă rotunda cu tema: Evoluții ale
16 mai
Conf. univ. dr. Miruna
Facultatea de Drept și
principalelor instituții de drept privat
Tudorașcu
Științe Sociale
(participare națională)
Conf. univ. dr. Laura CeteanVoiculescu
Un secol de activități fizice în
Facultatea de Drept și
17 mai
Lect. Univ. Dr. Haisan AngelRomânia. Între retrospectivă și
Științe Sociale
Alex
perspectivă – conferință națională
Sesiunea națională de comunicări
20 mai
Conf.univ.dr. Călina-Ana
Facultatea de Drept și
științifice a studenților din domeniul
Buțiu
Științe Sociale
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social (participare națională)
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26
1.27

1.28

1.29
1.30.

Satul românesc ca simbol al credinței
ortodoxe - Sesiune de Comunicări
Științifice a Studenților Teologi
(participare națională)
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT (UAB-BENA)–
conferință națională și internațională
AlcoholismandOtherAddictions;
Psychosocial,
HistoricalandTherapeuticalIssues–
conferință națională și internațională
Conferința națională a formelor
independente de asistență socială
ediția a VII-a (participare națională)
Misiunea și spiritualitatea rurală - Școlă
Internațională de Vară a Studentilor
Doctoranzi Teologi (participare
națională și internațională)
Conferința cu tema Folclor, practici
magice și imaginar (participare
națională și internațională)
DyingandDeath in 18th-21st Century
Europe, a 11-a editie, ABDD11–
conferințănațională și internațională
Educația din perspectiva valorilor,
ediția a X-a– conferințănațională și
internațională
„Orașele Unirii: proiecte și evoluții
urbanistice după anul 1918" -Workshop
și expoziție națională și internațională
„Bibliologie și Patrimoniu Cultural
Național", Ediția a XII-a – conferință
națională și internațională
International conference on
management, economicsandaccounting
ICMEA – conferință națională și
internațională
Dezvoltare socială și inteligență
teritorială (Social
DevelopmentandTerritorial
Intelligence) – conferință națională
MANAGEMENTUL CARIEREI,
Ediția a VII-a – conferință națională
Conferința Națională a studenților și
doctoranzilor, ediția a XXVII-a
Convergențe și provocări în domeniul
Științelor Exacte și Inginerești –
simpozion național
Ziua economistului – conferință
națională
Conferința adresată profesorilor de
liceu: Convergențe și provocări în
domeniul științelor economice

Facultatea de Teologie
Ortodoxă

14-15 iunie

Facultatea de Științe
Economice Facultatea de
Științe Exacte și
Inginerești

21-22 Iunie

Facultatea de Drept și
Științe Sociale

7-9 iunie

Facultatea de Drept și
Științe Sociale

8 iunie

Școala Doctorală de
Teologie
Facultatea de Teologie
Ortodoxă
Facultatea de Istorie și
Filologie

4-9 iulie

12-14 iulie

Lect.univ.dr. Angela Bara
Lect.univ.dr. Ramona Răducan
Prof.univ.dr. Mihai
Himcinschi
Conf.univ.dr. Jan Nicolae
Lect.univ.dr. Dura Coriolan
Prof.univ.dr. Popa Maria
Conf.univ.dr. VARVARA
Simona
Asist.univ.dr.BOSTAN
Roxana
Asist.univ.dr. Claudiu Ștefani
Lect.univ.dr. Vlad Millea
Asist.univ.drd. Alin Tomuș
Conf.univ.dr. Călina-Ana
Buțiu
Prof.univ.dr. Mihai
Himcinschi
Prof.univ.dr. Vanca Dumitru
Prof.univ.dr. Ioan Emil Jurcan
Lector Gabriela Chiciudean
Conf. Rodica Gabriela Chira

Facultatea de Istorie și
Filologie

26-28 septembrie

CS I dr. Marius Rotar

Facultatea de Drept și
Științe Sociale

24-25 septembrie

Conf.univ.dr. Dorin Opriș

Facultatea de Istorie și
Filologie

3-5 octombrie

Școala Doctorală de
Istorie
Facultatea de Istorie și
Filologie
Facultatea de Științe
Economice

10-11 octombrie

Facultatea de Drept și
Științe Sociale

19-20 octombrie

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

Facultatea de Științe
Economice
Școala Doctorală de
Istorie
Facultatea de Istorie și
Filologie
Facultatea de Științe
Exacte și Inginerești

28-30 octombrie

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

15-16 noiembrie

Lect. Univ. dr. Ileana
Burnichioiu

09 noiembrie

Lect.univ.dr. Ciortea Mihaela

Facultatea de Științe
Economice
Facultatea de Științe
Economice

22 noiembrie

Lect.univ.dr. Dârja Mălina

22 noiembrie

Conf.univ.dr. Pastiu Carmen
Lect.univ.dr. Danuletiu Adina
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Octombrienoiembrie

Conf. univ. dr. Daniel
Dumitran
CSIII dr. Ana Maria RomanNegoi
Prof. univ. dr. Eva Mârza
Conf.univ.dr. Tamaș Attila
Lect.univ.dr.Topor Dan

1.31.

2
2.1.

2.2.

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3
4.4

5.
5.1
5.2
6.
6.1

7.
7.1

(participare națională)
Sesiunea studenților și masteranzilor
filologi

Facultatea de Istorie și
Filologie

6-7 decembrie

Lector Natalia Muntean,
Lector Crina Herțeg,
Lector Aura Cibian,
Lector Gabriela Chiciudean

Dezvoltarea proiectelor de cercetare științifică.
”Tehnologii inovative pentru
Universitatea
2018-2019
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017recuperarea avansată a materialelor
”1 Decembrie 1918”
0652
dindeșeuri de echipamente informatice
Alba Iulia
Contract nr. 84 PCCDI/2018
și de telecomunicații”
The role of small familyfarms in
Universitatea
2019-2020
Academic International
sustainable development of agri-food
”1 Decembrie 1918”
Partnerships
sector in the countries of Central and
Alba Iulia
Programme,
Eastern Europe.
NAWA
Realizarea statisticilor oficiale la termenele stabilite, conform lucrărilor cuprinse în Programul Statistic Național
Anual aprobat de Guvernul României.
Colectarea datelor, prelucrarea și
Direcția Regională de
realizarea cercetărilor statistice la
Statistică Alba
31.12.2019
Director executiv
termenele stabilite în graficul
cercetărilor științifice statistice.
Extinderea colectării electronice a
Direcția Regională de
datelor, extinderea utilizării sistemului
Statistică Alba
31.12.2019
Director executiv
pentru un număr mai mare de cercetări
statistice, prin Portalul web e SOP.
Asigurarea continuității seriilor de date statistice.
Continuarea procesului de colectare,
Direcția Regională de
prelucrare și monitorizare a cercetărilor
Statistică Alba
31.12.2019
Director executiv
statistice.
Actualizarea bazei de date
Direcția Regională de
31.12.2019
Director executiv
Statistică Alba
Realizarea anuarului statistic al
Direcția Regională de
31.12.2019
Director executiv
județului Alba.
Statistică Alba
Completarea fișelor UAT urilor din
Direcția Regională de
județul Alba cu datele statistice
Statistică Alba
31.12.2019
Director executiv
disponibile.
Diseminarea informațiilor din domeniile economic și social.
Editarea buletinului statistic lunar al
Direcția Regională de
31.12.2019
Director executiv
județului.
Statistică Alba
Emiterea de comunicate de presă.
Direcția Regională de
31.12.2019
Director executiv
Statistică Alba
Modernizarea sistemului statistic național prin implementarea de noi metodologii, instrumente statistice unitareși
dezvoltarea unui sistem informațional unic, care să faciliteze accesul la informații de interes public.
Monitorizarea și dezvoltarea sistemului
Direcția Regională de
informatic eDemos din cadrul
Statistică Alba
proiectului Îmbunătățirea capacității
31.12.2019
Director executiv
administrației publice de măsurare a
performanțelor administrative.
Continuarea procesului de armonizare cu standardele și regulamentele europene
Participarea la realizarea proiectelor cu
Direcția Regională de
finanțare externă care au ca obiectiv
Statistică Alba
dezvoltarea statisticilor naționale de
31.12.2019
Director executiv
către Comisia Europeană și permit
armonizarea cu reglementările
europene.
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8. SĂNĂTATE

Nr.crt.
1.
1.1

1.2
2.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

5.
5.1

5.2

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
realizare

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate.
Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de
Direcţia de Sănătate Publică
sănătate oferite în regim ambulatoriu prin
Alba;
asistenţa medicală comunitară, medicina de
Casa de Asigurări de
familie şi ambulatorul de specialitate.
Sănătate Alba
Contractarea serviciilor medicale
Casa de Asigurări de
spitaliceşti în condiţii de maximă eficienţă.
Sănătate Alba
Dezvoltarea capacităţii de diagnostic şi tratament.
Dezvoltarea şi implementarea serviciilor eDirecţia de Sănătate Publică
health (e-sănătate).
Alba;
Casa de Asigurări de
Sănătate Alba
Campanii de informarea a populaţiei
Direcţia de Sănătate Publică
eligibile pentru screening-ul cancerului de
Alba
col uterin prin asistenţa medicală primară.
Screening-ul infecţiei HIV/SIDA la gravide
Direcţia de Sănătate Publică
şi la bolnavii cu TBC
Alba
Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă
Direcţia de Sănătate Publică
cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu
Alba
beneficiază de lapte matern prin
administrare de lapte praf.
Screening neonatal pentru fenilcetonurie şi
Direcţia de Sănătate Publică
hipotiroidism congenital, confirmarea
Alba
diagnosticului pentru fenilcetonurie şi
aplicarea dietei specific.
Implementarea programelor profilactice
Direcţia de Sănătate Publică
pentru copii (rahistsm, anemie).
Alba
Implementarea politicii medicamentului.
Actualizarea periodică a listei
Casa de Asigurări de
medicamentelor compensate , în vederea
Sănătate Alba
asigurării unui acces mai rapid la noile
medicamente apărute pe piaţă.
Vaccinarea grupelor eligibile prevăzute în
Direcţia de Sănătate Publică
Calendarul naţional de vaccinare şi a
Alba
grupelor populaţionale la risc. Campanii de
vaccinare.
Dezvoltarea resursei umane de specialitate.
Asigurarea formării unui număr adecvat de
Direcţia de Sănătate Publică
categorii de personal cu preponderenţă
Alba;
pentru acele specialităţi care înregistrează
Casa de Asigurări de
un deficit.
Sănătate Alba
Participarea la activităţile de formare şi
Direcţia de Sănătate Publică
dezvoltare a carierei.
Alba;
Casa de Asigurări de
Sănătate Alba
Alocarea fondurilor pentru programele naţionale de sănătate.
Asigurarea accesului echitabil la servicii de
Casa de Asigurări de
sănătate de calitate şi cost eficace, în special
Sănătate Alba
la grupurile vulnerabile.
Desfăşurarea acţiunilor de inspecţie şi
Casa de Asigurări de
control privind cheltuielile publice.
Sănătate Alba
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Termen de
finalizare

Persoana
responsabilă

31.12.2019

Director executive,
Preşedinte –
Director general

31.12.2019

Preşedinte- Director
general

31.12.2019

Director executiv;
Preşedinte –
Director general

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Preşedinte- Director
general

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv;
Preşedinte –
Director general

31.12.2019

Director executiv;
Preşedinte –
Director general

31.12.2019

Preşedinte- Director
general

31.12.2019

Preşedinte- Director
general

5.3
6.
6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

Monitorizarea programelor naţionale de
Direcţia de Sănătate Publică
sănătate finanţate de Ministerul Sănătăţii.
Alba
Implementarea cadrului instituţional pentru protejarea sănătăţii publice
Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea
Direcţia de Sănătate Publică
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc
Alba
determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.
Creşterea calităţii serviciilor medicale în
Direcţia de Sănătate Publică
unităţile sanitare cu paturi prin reducerea
Alba
riscului de a dezvolta infecţii asociate
asistenţei medicale.
Implementarea campaniilor de promovare a
Direcţia de Sănătate Publică
sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate .
Alba
Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi
Direcţia de Sănătate Publică
tinerilor.
Alba
Control în sănătate publică prin acţiuni
Direcţia de Sănătate Publică
tematice.
Alba

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

9. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE

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
1.14
1.15
1.16

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de finalizare
Persoana
realizare
responsabilă
Asigurarea infrastructurii de bază și a pachetului minim de zece servicii la nivelul tuturor localităților din mediul
rural din județ.
Infintare sistem de canalizare si statie epurare
Primăria Comunei
2020
Primarul
Arieșeni
comunei
Reabilitare si dotare dispensar medical
Primăria Comunei
2020
Primarul
Arieșeni
comunei
Extindere sistem iluminat public stradal
Primăria Comunei
2020
Primarul
Arieșeni
comunei
Realizare si moderinizare Primaria Arieseni,
Primăria Comunei
2020
Primarul
Comuna Arieseni
Arieșeni
comunei
Reabilitare drumuri comunale in comuna
Primăria Comunei
2020
Primarul
Arieseni
Arieșeni
comunei
Modernizare drum vicinal Tarsa - Candesti
Comuna Avram Iancu
31.12.2019
Primarul
comunei
Modernizare si infiintare drumuri forestiere
Comuna Avram Iancu
31.12.2020
Primarul
comunei
Reabilitare Parcare in centrul de comuna
Comuna Avram Iancu
31.12.2019
Primarul
comunei
Modernizare drum comunal DC 91 Avram
Comuna Avram Iancu
30.06.2019
Primarul
Iancu
comunei
Reabilitare cladiri scoala Gimanaziala ,,
Comuna Avram Iancu
31.12.2019
Primarul
Avram Iancu"
comunei
Reabilitare scoala primara Tarsa si dotare
Comuna Avram Iancu
31.12.2019
Primarul
pentru activitati recreeative, com. Avram
comunei
Iancu
Alimentare cu apă Bistra
31.12.2019
Primarul
Primăria Comunei Bistra
comunei
Alimentare cu apă Cetești și Lunca Largă
31.12.2020
Primarul
Primăria Comunei Bistra
comunei
Extindere rețea și branșamente canalizare
31.12.2019
Primarul
Primăria Comunei Bistra
comunei
Modernizare Școala cu clasele I-IV Comuna
31.12.2019
Primarul
Primăria Comunei Bistra
Bistra
comunei
Extindere și întreșinere iluminat public Bistra
31.12.2020
Primarul
Primăria Comunei Bistra
comunei
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Achiziție cilindru vibrator compactor

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Asfaltare DC 97 Bistra-Poiana

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Modernizare drum communal DC 143

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Modernizare drum communal DC212

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Modernizare drum communal DC 144

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Modernizare drum communal DC 145

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Primăria Comunei Bistra

31.12.2019

Primăria Comunei Bucium

Decembrie 2019

Primăria Comunei Bucium

Decembrie 2019

Primăria Comunei Bucium

Aprilie 2020

Eficientizare si modernizare iluminat stradal
in Comuna Bucium, judetul Alba
Extindere rețea si realizare racorduri la rețeaua
de canalizare menajeră, in comuna Bucerdea
Grânoasă, județul Alba.
Construire capelă mortuară în comuna
Bucerdea Grânoasă, județul Alba
Construire dispensar medical în comuna
Bucerdea Grânoasă, județul Alba
Construire dispensar medical Cergau

Primăria Comunei Bucium

Aprilie 2019

Primaria Comunei
Bucerdea Grânoasă

01.02.2021

Primaria Comunei
Bucerdea Grânoasă
Primaria Comunei
Bucerdea Grânoasă

31.03.2021

Primaria Comunei Cergău

31.12.2019

Modernizare iluminat public

Primaria Comunei Cergău

31.12.2019

Modernizare strazi in comuna Cergau, judetul
Alba
Dotare camin cultural Cergau Mare si Lupu

Primaria Comunei Cergău

31.12.2019

Primaria Comunei Cergău

31.12.2019

Studii pentru introducerea gazului metan in
comuna Cergau
Reabilitare, construire rigole betonate si
accese la proprietati pentru DC 36 Cergau Mic
si DC 37 Lupu

Primaria Comunei Cergău

31.12.2019

1.40

Canalizare menajeră și stație de epurare Câlnic

Primaria Comunei Câlnic

1.41

Reparații Școală Generală Localitatea Deal,
Câlnic

Primaria Comunei Câlnic

1.42

Reparații drumuri Câlnic

Primaria Comunei Câlnic

1.43

Reparații Cămin cultural Câlnic

Primaria Comunei Câlnic

Reabilitare Școală Gimnazială Ciugud

Primăria Comunei Ciugud

15.09.2020

Reabilitare si extindere cladire dispensar uman
comuna Ciugud

Primăria Comunei Ciugud

21.02.2022

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39

1.44
1.45

Amenajarea centrului comunei Bistra
Construire cămin cultural Bistra
Realizarea podeț Valea Bistrișorii

Amenajare podețe Lipaia, Valea Petresei,
Lunca Merilor
Modernizare drumuri locale in Comuna
Bucium
Captare si extindere retea de apa in Comuna
Bucium, judetul Alba
Modernizare drumuri locale etapa a 2-a

31.03.2021

31.12.2019
Primaria Comunei Cergău
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31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei

Reabilitare drum comunal DC 306 - Ciugud Daia Romana, Comuna Ciugud
Construire pod si drumuri de acces in comuna
Ciugud, (DC 307)
Lucrari - Construire capela si amenajare
incinta Seusa
Dezvoltarea serviciilor socio-educative la
nivelul comunei Ciugud prin construirea unei
gradinite cu program prelungit
Înființare rețea de canalizare menajeră în
loc.Reciu,com.Gârbova,jud. Alba
Modernizare infrastructură
rutieră,com.Gârbova,jud. Alba
Construire bazin de înot în comuna
Gârbova,jud.Alba
Înfiintare rețea de gaz în comuna Gârbova,jud.
Alba
Realizare pod peste Valea Ocolisului „La
Steaza”
Realizare pod peste Valea Ocolisului „La
Cruce”

Primăria Comunei Ciugud

11.05.2019

Primăria Comunei Ciugud

12.01.2022

Primăria Comunei Ciugud

22.03.2021

Primăria Comunei Ciugud

10.11.2019

Comuna Gârbova

2021

Comuna Gârbova

2021

Comuna Gârbova

31.12.2019

Comuna Gârbova

31.12.2019

Primăria Comunei Ocoliș

2020

Primăria Comunei Ocoliș

2020

1.56

Reabilitare si dotare Dispensar Uman

Primăria Comunei Ocoliș

2020

1.57

Reabilitare Internat Scolar Ocolis

Primăria Comunei Ocoliș

31.12.2019

1.58

MODERNIZARE DRUMURI VICINALE IN COMUNA
POSAGA(5,3 KM)

COMUNA POSAGA

1.59

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

COMUNA POSAGA

MODERNIZARE DRUMURI INTERIOARE IN
SATUL LUNCA ARIESULUI(5,8 KM) –COM .
POSAGA

COMUNA POSAGA

1.60
1.61

RETEA DE DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA
SEGAGEA –COM.POSAGA

COMUNA POSAGA

31.12.2019

CONSTRUIRE ANEXA SEDIU ADMINISTRATIV

COMUNA POSAGA

31.12.2019

COMUNA POSAGA
COMUNA POSAGA

2020
31.12.2019

CONSTRUIREREMIZA PSI

COMUNA POSAGA

31.12.2019

1.66

MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURALPOSAGA DE JOS

COMUNA POSAGA

1.67

REPARATII CURENTE STRAZI DRUMURI
INTERIOARE SATUL SEGAGEA –COM POSAGA

1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55

1.62
1.63

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN
COMUNA POSAGA (6,6 KM)

1.64

MODERNIZARE DRUM FORESTIER
INCESTI –COMUNA POSAGA

1.65

1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73

Înlocuire și extindere rețea de alimentare cu
apă în localitatea Sălciua, comuna Sălciua.
Modernizare infrastructură rutieră în comuna
Sălciua DC 130.
Rețea canalizare menajeră și stație de epurare,
localitatea Sălciua, comuna Sălciua, județul
Alba
Modernizare drum sătesc Valea Largă,
comuna Sălciua
Reparații drumuri comunale și străzi
calamitate, comuna Sălciua
Reparații în urma calamităților strada
Pănteștilor tronson 2 și 3, comuna Sălciua

2020
31.12.2019

2020

31.12.2019
31.12.2019
COMUNA POSAGA
Comuna Sălciua

2020

Comuna Sălciua

31.12.2019

Comuna Sălciua

2022

Comuna Sălciua

2020

Comuna Sălciua

2020

Comuna Sălciua

31.12.2019

40

Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei

1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96

1.97

1.98
1.99

Reparații în urma calamităților a drumului de
exploatație agricolă intravilan și extravilan
Dealu Caselor, comuna Sălciua
Modernizare drumuri publice din interiorul
Comunei Săliștea, județul Alba
Restaurare și consolidare sediu primărie
Comuna Săliștea, județul Alba
Amenajare locuri de joacă pentru copii în
localitățile Săliștea, Tărtăria și Săliștea Deal
Reparații capitale la sediul Primăriei

Comuna Sălciua

31.12.2019

Primarul
comunei

Comuna Săliștea

martie 2022

Comuna Săliștea

sept. 2019

Comuna Săliștea

31.12.2019

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Amenajare parcuri în comuna Șona

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Actualizare P.U.G. în comuna Șona

Primăria Comunei Șona

2019-2020

P.U.Z. Lunca Târnavei și Sânmiclăuș

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Modernizare și dotare grădiniță cu program
prelungit în localitatea Sânmiclăuș, comuna
Șona, județul Alba
Reparații capitale dispensar uman Șona

Primăria Comunei Șona,
A.F.I.R.

31.12.2019

Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Amenajare parcare Sală sport Biia (Cămin
cultural)
Amenajare Bază sportivă în localitatea Șona,
comuna Șona

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Primăria Comunei Șona,
A.F.I.R.

31.12.2019

Extinderea rețea de iluminat stradal în comuna
Șona
Alimentare energie electrică pompa apa

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Reabilitare fântâni în comuna Șona

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Primăria Comunei Șona
S.C. APA CTTA
Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Amenajare văi în comuna Șona

Primăria Comunei Șona

31.12.2019

Modernizare infrastructură rutieră în comuna
Șona

Primăria Comunei Șona,
M.D.R.A.P.

2019-2020

Construire Sala de educatie fizica scolara
com.Vadu Motilor
Restaurare, conservare, si dotare monument
sec XVIII ”CASA” Vadu Motilor nr.18,
com.Vadu Motilor
Reabilitare camin cultural Vadu Motilor

Primăria Comunei Vadu
Moților

31.12.2019

Primăria Comunei Vadu
Moților

31.12.2019

Primăria Comunei Vadu
Moților

31.12.2019

Reabilitare sediu primarie in comuna Vadu
Motilor, judetul Alba

Primăria Comunei Vadu
Moților

31.12.2019

Infiintare statie de tratare a apei si aductiune
de apa pe dist. 3.5 km in comuna Vadu
Motilor
Infiintare statie de tratare a apei si aductiune
de apa pe dist.5 km in satul Dealu Frumos,
com.Vadu Motilor

Primăria Comunei Vadu
Moților

31.12.2019

Primarul
comunei

Primăria Comunei Vadu
Moților

2020

Primarul
comunei

Primăria Comunei Vadu
Moților

31.12.2019

Primarul
comunei

Extindere rețea
Sânmiclăuș
Stații autobuz

canalizare

în

Biia

Construire fosa septica pentru sala de sport

și
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31.12.2019

Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei

1.100
1.101
1.102
2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Primăria Comunei Vadu
Moților
Primăria Comunei Vadu
Moților
Primăria Comunei Vadu
Moților
Accelerarea reformei funciare.
Completarea, modificarea, inventarierea şi
Oficiul de Cadastru și
arhivarea digitală a titlurilor de proprietate Publicitate Imobiliară Alba
emise de Comisia Judeţeană cu ajutorul
aplicaţiei DDAPT.
Evidenţa eliberării titlurilor de proprietate.
Ţinerea la zi pe teritorii administrative a
evidenţei, atât ca număr de titluri cât şi ca
suprafeţe, precum şi întocmirea situaţiilor
statistice referitoare la aplicarea legilor
proprietăţii.
Organizarea şi coordonarea măsurătorilor
Serviciul Cadastru
pentru punerea în posesie a titularilor
prevăzuţi de Legile proprietăţii.
Inventarierea planurilor parcelare necesare
aplicării legilor proprietăţii şi coordonarea
activităţii serviciilor comunitare din cadrul
primăriilor.
Introducerea cadastrului general
Realizarea şi întreţinerea bazelor de date
Serviciul Cadastru
cadastrale judeţene cu informaţii referitoare la
identificarea, înregistrarea şi descrierea
bunurilor imobile, măsurarea şi reprezentarea
acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, în
vederea integrării acestora în baza de date a
cadastrului general.
În vederea desfăşurării activităţii în aplicaţia
BCPI Alba Iulia, Aiud,
e-Terra, introducerea în format electronic a
Sebeş, Blaj, Câmpeni
tuturor cărţilor funciare (conversie C.F. )
Realizarea
cadastrului
general
prin
OCPI ALBA
implementarea
„Proiectului
privind
completarea sprijinului financiar acordat de
Uniunea Europeană pentru înregistrarea
sistematică a imobilelor în cartea funciară
“CESAR“ pe UAT IGHIU.
Realizarea cadastrului sistematic la nivel de
OCPI ALBA
întreg UAT şi la nivel de sectoare cadastrale
prin implementarea Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară prevăzut în Legea
cadastrului și publicității imobiliare nr.
7/1996.
Pietruirea si modernizarea drumurilor
comunale in comuna Vadu Motilor
Reabilitare pod Necsesti in comuna Vadu
Motilor
Modernizare drum satesc DC 94 Popestii de
Jos-Lazesti
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31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Primarul
comunei
Primarul
comunei
Primarul
comunei

31.12. 2019
Director,
inginer şef

31.12. 2019

Inginer şef

31.12. 2019

Director,
inginer şef

31.12. 2019

Director,
inginer şef

31.06.2019

Director,
inginer şef

În curs de
finalizare:UAT
CIUGUD, UAT
SÂNTIMBRU,
Termen: 30.12.2019
pentru: UAT DAIA
ROMÂNĂ, UAT
ȘPRING.
Sectoare cadastrale
(termen de finalizare –
31.08.2019):
Finanțare II (20172019):Aiud, Almașu
Mare, Berghin,
Bucerdea Grânoasă,
Bucium, Cetatea de
Baltă, Cricău, Cut,
Doștat, Lopadea
Nouă, Lunca Mureș,
Râmetea, Roșia

Director,
inginer şef

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

Montană, Săliștea,
Sâncel, Șibot, Șona,
Stremț, Vidra,
Sectoare cadastrale
(termen de finalizare
– 31.10.2019):
Finanțare III (20182019):Aiud, Baia de
Arieș, Berghin,
Bucerdea Grânoasă,
Bucium, Câlnic,
Câmpeni, Cenade,
Cergău, Cetatea de
Baltă, Cugir, Cut,
Doștat, Fărău, Galda
de Jos, Gârbova,
Jidvei, Livezile,
Lopadea Nouă, Meteș,
Mogoș, Ocna Mureș,
Ocoliș, Ponor, Râmeț,
Roșia de Secaș, Roșia
Montană, Săliștea,
Sânel, Sebeș, Șibot,
Șona Șugag, Teiuș,
Vadu Moților, Vidra,
Zlatna
Sectoare cadastrale
(termen de finalizare –
01.05.2020):
Finanțare IV (20182020):
Abrud, Aiud,
Arieșeni, Avram
Iancu, Blaj, Câlnic,
Cetatea de Baltă,
Cugir, Doștat, Galda
de Jos, Gârbova,
Livezile, Lopadea
Nouă, Mogoș, Ocna
Mureș, Ponor, Râmeț,
Râmetea, Roșia de
Secaș, Roșia Montană,
Sălciua, Sâncel,
Scărișoara, Sebeș,
Șona, Teiuș.
Constituirea, întreţinerea şi actualizarea bazei de date a cadastrului general.
Preluarea,
validarea
şi
asamblarea
Serviciul Cadastru
31.12. 2019
informaţiilor, furnizate de persoanele fizice şi
juridice autorizate în domeniul cadastrului, cu
privire la identificarea şi înregistrarea
bunurilor imobile, măsurarea şi reprezentarea
acestora pe planuri cadastrale, în vederea
integrării acestora în baza de date.
Constituirea bazei de date informatice în
Serviciul de Publicitate
31.12.2019
vederea identificării imobilului după numele
Imobiliară
proprietarului .
Formarea bazei de date digitale-introducerea
BCPI Alba Iulia, Aiud,
31 .12. 2019
informaţiilor din cărţile funciare în registrele
Sebeş, Blaj. Câmpeni,
cadastrale, topografice şi nominale
Arhivarea actelor de carte funciară conform
BCPI Câmpeni, Aiud,
31 .12. 2019
nomenclatorului arhivistic aprobat de ANCPI
Alba Iulia, Sebeş, Blaj
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Inginer şef

Director,
Inginer şef
Director,
Inginer şef
Director,
Inginer şef

4.5

5.
5.1

5.2

.
Administrarea, întreţinerea şi gestionarea
,,Bazelor de date şi arhivei digitale pentru
titlurile de proprietate’’.
Înregistrarea proprietăţilor.
Verificarea şi recepţionarea documentaţiilor
cadastrale în vederea înscrierii în cartea
funciară prin atribuirea unitară a numerelor
cadastrale unice, la nivelul fiecărei unităţi
administrativ – teritoriale componente ale
judeţului.
Înscrierea corectă a proprietăţii în cartea
funciară sub aspect tehnic şi juridic, pe baza
realităţii din teren, și a obligativității
introducerii CNP .

5.3

Identificarea, prevenirea şi combaterea actelor
şi faptelor de corupţie, şi mediatizarea lor.
Urmărirea desfășurării activității celor 5
birouri teritoriale.

6.
6.1

Recepţia lucrărilor de măsurători terestre.
Verificarea şi avizarea documentaţiilor pentru
PAC, PUG, PUZ, PUD, SCA precum şi a
documentaţiilor topografice extrajudiciare
pentru uzucapiune.

6.2

Recepţia
lucrărilor
privind
sistemul
informaţional specific domeniului imobiliaredilitar şi constituirea băncii de date urbane.
Prelucrarea regulamentelor în vigoare și a
identificării problemelor cu care se confruntă
persoanele fizice autorizate în domeniul
cadastrului, pentru întocmirea corectă a
documentațiilor cadastrale și ridicarea acestora
la standardele solicitate.

6.3

Serviciul Cadastru

31.12. 2019

Inginer şef

Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Alba

31.12. 2019

Director,
Inginer şef
Registrator şef

Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Alba

31.12. 2019

Director,
Inginer şef
Registrator şef

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

31.12. 2019

Director

Serviciul Cadastru

31.12. 2018

Inginer şef

Serviciul Cadastru

31.12. 2018

Inginer şef

Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Alba

31.12. 2018

Director

10. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Nr.crt.
1
1.1

1.2

1.3

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabilă
Respectarea normelor legale în vigoare (comunitare și naționale) privind producerea, prelucrarea și
comercializarea semințelor și materialului săditor.
Supravegherea și monitorizarea activității
Inspectoratul Teritorial
operatorilor economici înregistrați pentru
pentru Calitatea Semințelor
Inspector şef
31.12.2019
producerea, prelucrarea și comercializarea
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
semințelor și materialului săditor.
Alba
Înregistrarea (autorizarea) de noi operatori
Inspectoratul Teritorial
economici pentru producerea, prelucrarea și
pentru Calitatea Semințelor
31.12.2019
Inspector şef
comercializarea semințelor și materialului
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
săditor.
Alba
Asistență tehnică acordată micilor
Inspectoratul Teritorial
producători pentru transformarea fermelor
pentru Calitatea Semințelor
Inspector şef
31.12.2019
de subzistenta în ferme comerciale.
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
Alba
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1.4

1.5

2
2.1

2.2

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Instruirea și testarea responsabililor de
profil din cadrul operatorilor economici
înregistrați.

Inspectoratul Teritorial
pentru Calitatea Semințelor
31.12.2019
Inspector şef
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
Alba
Controlul respectării legislației în vigoare
Inspectoratul Teritorial
de către operatorii economici la
pentru Calitatea Semințelor
Inspector şef
31.12.2019
comercializarea semințelor și materialului
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
săditor.
Alba
Întărirea capacitații administrative și reforma instituționala a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea
Semințelor și a Materialului Săditor Alba.
Formarea și perfecționarea personalului
Inspectoratul Teritorial
pentru efectuarea activităților de inspecție și
pentru Calitatea Semințelor
31.12.2019
Inspector şef
certificare pe grupe de specii.
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
Alba
Utilizarea aplicațiilor IT specifice, în
Inspectoratul Teritorial
laborator și în teren, pentru luarea deciziilor
pentru Calitatea Semințelor
Inspector şef
31.12.2019
de certificare și eliberarea actelor de calitate
și a Materialului Săditor
Inspectori oficiali
Alba
Implementarea politicilor MADR in sectoarele vegetal, zootehnic, îmbunătățiri funciare, industria alimentară,
promovarea și prelucrarea produselor agricole.
Implementarea programelor si masurilor de
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
sprijin financiar din surse europene si
Județeană Alba
nationale acordate producatorilor agricoli
sub formă ajutor de minimis.
Inregistrarea contractelor de producere,
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de
Județeană Alba
sfeclă de zahăr încheiate între fabrica
procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de
zahăr, avizează contractele, dacă în urma
inspectării culturii de către Comisia de
verificare
sunt respectate condiţiile
agrotehnice de cultivare conform legislaţiei
în vigoare;

Verificarea documentelor , avizarea și
înregistrarea fișelor de înregistrare în
Registrul Direcției Agricole Județene Alba
a operatorilor în agricultura ecologică (
Anexa nr.1-7 ) și operarea în format
electronic în Centralizatorul operatorilor
înregistraţi în agricultura ecologică ( Anexa
nr.10 ), conform Ordinului MADR
nr.1253/2013 și Ordinului MADR
nr.1438/2013.
Verificarea cererilor si înregistrarea
documentelor privind ajutorul de stat
pentru reducerea accizei la motorina
utilizată în acvacultură, conform HG
nr.748/2018.
Verificarea documentatiei depuse de
operatorul economic si intocmirea
procesului verbal în conformitate Ordinul
comun al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr.
724/1.082/360/2013 privind atestarea
produselor tradiţionale si cu din ordinul

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

comun al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr.
394/290/89/2014 privind atestarea
produselor alimentare obţinute conform
reţetelor consacrate româneşti
Verificarea în teren a beneficiarilor de
Direcția pentru Agricultură
ajutor minimis aprobat prin HG 638/2016;
Județeană Alba
HG 723/2016 și HG 852/2016, pentru
speciile bovine, ovine și porcine.
Verificarea beneficiarilor care au realizat
Direcția pentru Agricultură
investiții pentru activitatea de reproducție a
Județeană Alba
crescătorilor de suine ( Legea nr.195/2018 )
și pentru activitatea de reproductie,
incubație și de creștere în sectorul avicol (
Legea nr.227/2018 ).
Analizarea documentatiei si emiterea
Direcția pentru Agricultură
certificatelor de origine pentru biomasă
Județeană Alba
provenită din culturi energetice/deșeuri sau,
după caz, solicită informaţii suplimentare şi
apoi emite certificatele de origine/decizia
de respingere a cererii conform Ord.
nr.46/2012.
Promovarea infiintarii , dezvoltarii fermelor
Direcția pentru Agricultură
pomicole si legumicole, asocierea acestora
Județeană Alba
, in vederea reducerii importului de fructe si
legume.
Verificarea respectării şi menţinerii
Direcția pentru Agricultură
condiţiilor de recunoaştere și funcționare de
Județeană Alba
către grupurile și organizaţiile de
producători pentru comercializarea
produselor agricole, conform OG
nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016.
Promovarea inființării de Organizații ale
Direcția pentru Agricultură
utilizatorilor de apă pentru irigații în scopul
Județeană Alba
creșterii suprafețelor agricole care se irigă .
Asigurarea securității alimentare a județului Alba.
Verificarea respectarii prevederilor actelor
Direcția pentru Agricultură
normative si a tematicilor MADR in
Județeană Alba
sectorul: Fertilizanților
Depozite cerale.
Verificarea respectarii prevederilor actelor
Direcția pentru Agricultură
normative si a tematicilor MADR in sector
Județeană Alba
vegetal.
Agricultura Ecologică
Domeniul cultivării Tutunului
Domeniul cultivării plantelor ce conțin
substanțe stupefiante și psihotrope
Domeniul organismelor modificate genetic
(OMG).
Aplicarea unui program de monitorizare a
Direcția pentru Agricultură
calitatii alimentelor.
Județeană Alba
Verificarea respectarii prevederilor actelor
Direcția pentru Agricultură
normative si a tematicilor de control de la
Județeană Alba
MADR in sectorul vitivinicol in sistemul
organizarii comune a pietei vitivinicole.
Verificarea respectarii prevederilor actelor
Direcția pentru Agricultură
normative si a tematicilor de control de la
Județeană Alba
MADR in sectorul pomiculturii si a
legumiculturii.
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31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Acordarea de autorizaţii, decizii, şi alte acte de către DAJ Alba.
Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a
Direcția pentru Agricultură
terenurilor situate în extravilan;Eliberarea
Județeană Alba
avizului comun de redare/reintroducere a
terenurilor în circuitul agricol împreună cu
oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
Centralizare, monitorizare si transmitere la
MADR, datele privind scoaterea temporară
sau definitivă a terenurilor din circuitul
agricol situate în extravilan. Avizarea
schimbarii categoriei de folosinţă a
terenului agricol conform art. 77 din Legea
nr. 18/1991
Intocmirea proceselor - verbale de
Direcția pentru Agricultură
constatare a pagubelor produse de
Județeană Alba
fenomene meteorologice nefavorabile,
monitorizează suprafeţele și transmit
situațiile centralizatoare la Centrul Operativ
pentru Situații de Urgență din cadrul
MADR, participă in comisia numită prin
ordin al prefectului judeţului/municipiului
Bucureşti, la propunerea directorului
executiv al direcţiei agricole
judeţene/municipiului Bucureşti pentru
constatarea pagubelor şi evaluarea
pierderilor inregistate de persoanele
fizice/asocierile fără personalitate juridică,
ca urmare a unor fenomene meteorologice
nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor
naturale,potrivit art. 106 alin (6) din Legea
nr.227-Codul fiscal
Emiterea autorizaţiilor de plantare, defrişare
Direcția pentru Agricultură
ori de tăiere pentru pomi fructiferi,
Județeană Alba
conform Legii nr.348/2003
Autorizarea si monitorizarea spaţiilor de
Direcția pentru Agricultură
depozitare pentru produsele agricole în
Județeană Alba
urma verificării la faţa locului a condițiilor
tehnice, conform Ordinului nr.222/2006 și
OUG nr.12/2006
Emitere Aviz consultativ in vederea
Direcția pentru Agricultură
eliberarii atestatului de producator cf legii
Județeană Alba
145/2014
Infiintarea, organizarea si gestionarea
Direcția pentru Agricultură
Registrul județean de evidenţă a ofertelor de
Județeană Alba
vânzare a terenurilor agricole situate în
extravilan, pe suport hârtie şi în format
electronic;
Inregistrarea si verificarea dosarelor
transmise de către primării cuprinzând
numele şi datele de identificare ale
preemptorului ales de către vânzător ca
potenţial cumpărător, precum şi copiile
tuturor proceselor-verbale privind derularea
fiecărei etape procedurale de selecţie
prevăzute la art. 7 din Legea nr. 17/20014,
prin care se consemnează în detaliu
activităţile şi acţiunile desfăşurate;
Emiterea avizului final/avizul negativ, care
se semnează de către conducerea structurii
teritoriale şi îl transmite vânzătorului prin
poştă sau, la solicitarea acestuia, se
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31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

5.7

5.8

5.9

5.10

6
6.1

6.2

6.3

înmânează vânzătorului sau persoanei
împuternicite în acest sens
Eliberarea autorizatiilor pentru cultivarea
plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi
psihotrope, destinate utilizării în industrie
şi/sau alimentaţie și comunică situaţia
centralizatoare a autorizaţiilor emise pentru
anul în curs, direcţiei de specialitate din
cadrul MADR şi formaţiunii centrale de
combatere a traficului şi consumului ilicit
de droguri din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei Române, la termenul
stabilit conform HG nr.1915/2006
Opereaza si gestioneaza Registrul
plantatiilor viticole: declaratii de recolta,de
stocuri, defrisare, plantare, replantare,
eliberează autorizații de plantare/replantare.
Primeşte, verifică şi aprobă/respinge
planurile individuale de
reconversie/restructurare a plantaţiilor
viticole
Inregistrează contractele de cultură pentru
tutun, participă la livrarea tutunului cultivat
pe raza teritorială a DAJ, vizează declaraţia
de livrare și transmit situațiile
centralizatoare ale acestora la direcția de
specialitate din cadrul MADR, conform cu
Legea nr.236/2003, Ordinul nr.74/2012 și
Ordinul nr.619/2015
Autorizare laboratoare vinificatie.

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba

31.12.2019

Director executiv

Realizarea de programe de instruire şi formare profesională a producătorilor agricoli în conformitate atât cu
cerinţele și normele UE cât și cu obiectivele prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Realizarea de acțiuni de diseminare în
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
rândul fermierilor : măsuri PNDR 2014 –
Județeană Alba
2020 ; Subventii APIA; programe de
sustinere
pentru produse
deficitare
(minimis) a normelor și cerințelor de
ecocondiționalitate; Codul de bune practici
agricole;
utilizarea
produselor
și
echipamentelor de protecție a plantelor,
agricultura ecologică; adaptarea agriculturii
la efectele schimbărilor climatice; asocierea
în agricultură ; utilizarea produselor de
protecție a plantelor si a echipamentelor;
Codului de bune practici agricole şi a
Programului de acţiune pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole; etc
Acțiuni de promovare a Măsurilor din
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
PNDR 2014 – 2020, identificarea
Județeană Alba
potențialilor beneficiari, consilierea și
acordarea de asistență tehnică în
elaborarea
documentației
necesare
accesării de fonduri europene
Realizeazarea activităților de consiliere și
asistență tehnică pentru elaborarea
planurilor de afaceri și a proiectelor de
accesare a fondurilor europene și naționale,

Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba
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31.12.2019

Director executiv

6.4

6.5

7
7.1

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

10
10.1

inclusiv pentru fermierii din zona montană;
Realizarea/participarea la târguri și
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
expoziţii,festivaluri , concursuri,
Județeană Alba
perfecționări,instruiri, seminarii,
simpozioane
Vizite la fermieri și acțiuni de consiliere,
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
asistență tehnică individuală și îndrumare a
Județeană Alba
producătorilor agricoli pentru desfășurarea
unor activități în mediul rural pe domenii de
activitate din sectorul agricol
Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral în scopul asigurării unei agriculturi durabile.
Elaborarea documentațiilor necesare și
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
întocmirea proiectelor de amenajamente
Județeană Alba
pastorale potrivit prevederilor OUG nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea
și exploatarea pajiștilor permanente cu
modificările și completările ulterioare.
Organizarea unui sistem informaţional eficient prin activităţi gratuite de popularizare destinate producătorilor
agricoli.
Elaborarea, multiplicarea și distribuirea
Direcția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
gratuită de materiale informative de
Județeană Alba
specialitate cu informații utile în domeniu
agricol ;
Realizarea de materiale presa, audioDirecția pentru Agricultură
31.12.2019
Director executiv
vizuale, emisiuni radio/tv.
Județeană Alba
Acordarea de sprijin fermierilor prin
Direcția pentru Agricultură
informare și asistența tehnică de specialitate
Județeană Alba
pentru completarea corectă a cererilor unice
de plată în vederea obținerii subvențiilor de
la APIA.
Colectarea de informaţii contabile de la
Direcția pentru Agricultură
exploatațiile agricole de pe raza județului
Județeană Alba
conform planului de selecție distribuit de
către reprezentanții Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării
Rurale la instruirile anuale, utilizând
aplicația software RICA.
Situatia statistica a terenurilor SST la
Direcția pentru Agricultură
31.12.2018;Situatia parcului de tractoare si
Județeană Alba
masini agricole la data de 31.12.2018;AGR
2A-Suprafata productiva de primavara in
anul 2019;AGR 2B-Suprafata recoltata si
productia obtinuta in anul 2019;
Balanta suprafetei arabile si inventarierea
culturilor insamantate in toamna anului
2018;Întocmirea situației privind starea de
vegetație a culturilor;Efectuarea estimărilor
privind producțiile agricole;
Realizarea operativelor privind stadiul
lucrărilor agricole;
Productia vegetala si animala – Propuneri
2019.
Asigurarea respectării normelor legale privind siguranța alimentelor
Protejarea sănătății publice: întocmirea și Direcția Sanitar Veterinară și
realizarea Programului de supraveghere și pentru Siguranța Alimentelor
control
privind
siguranța
Alba
alimentelor;verificarea
conformității
unităților cu cerințele legislative prin
organizarea de controale în unitățile care
produc, prelucrează, depozitează, transportă
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31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

10.2

10.3

10.4

si/sau distribuie produse de origine animală.
Supravegherea sanitară veterinară a bolilor
la animale și expertiza sanitară veterinară
a alimentelor prin examene de laborator
Reevaluarea unităților, acordarea de
consultanță, efectuarea controalelor sanitar
veterinare și pentru siguranța alimentelor
pentru dezvoltarea industriei alimentare
pentru valorificarea superioară a produselor
agricole obținute în mediul rural. Acțiuni
întreprinse în vederea creșterii exportului, a
comerțului intracomunitar de produse
alimentare, agroalimentare prin sprijinirea
creării de ferme/unități atât în mediul urban
cât și în mediul rural
Supravegherea sanitar veterinară a bolilor
la animale în vederea prevenirii transmiterii
acestora de la animale la om.

Direcția Sanitar Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor
Alba
Direcția Sanitar Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor
Alba

31.12.2019

Director executiv

31.12.2019

Director executiv

Direcția Sanitar Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor
Alba

31.12.2019

Director executiv

11. MEDIU. APELE ȘI PĂDURILE
Nr.crt.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
realizare
finalizare
Îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase.
Reciclarea deşeurilor de către operatorii
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
economici autorizaţi, în vederea reducerii
Mediului Alba
consumului de resurse naturale.
Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
ambalaje şi verificarea modului de
Mediului Alba;
gestionare al acestora.
Serviciul Comisariatul
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu
Gestionarea deşeurilor de echipamente
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
electrice şi electronice, precum şi
Mediului Alba;
reutilizarea, reciclarea şi alte forme de
Serviciul Comisariatul
valorificare a acestora.
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu
Gestionarea vehiculele scoase din uz şi
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
reutilizarea, reciclarea, precum şi alte forme
Mediului Alba;
de valorificare a acestora şi a
Serviciul Comisariatul
componentelor lor.
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu
Monitorizarea "Sistemului de Management
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
Integrat al Deşeurilor" şi monitorizarea
Mediului Alba;
activităţii de colectare, transport şi
valorificare/eliminare a deşeurilor menajere
şi asimilabile.
Monitorizarea depozitelor închise prin
"Sistemul de Management Integrat al
Deşeurilor" în judeţul Alba.
Monitorizarea cantităţilor de deşeuri care
intră în circuitul de reciclare prin urmărirea
trasabilităţii deşeurilor cu potenţial de
reciclare şi valorificare (fluxurile speciale
de deşeuri).

Agenţia ptr. Protecţia
Mediului Alba;
Serviciul Comisariatul
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu
Agenţia ptr. Protecţia
Mediului Alba
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31.12.2019

Persoana
responsabilă
Director executiv

Director executiv;
Comisar şef

Director executiv;
Comisar şef

Director executiv;
Comisar şef

Director executiv

Director executiv;
Comisar şef

31.12.2019

Director executiv

1.8

2
2.1

2.2
3
3.1

3.2

3.3

3.4

4
4.1

4.2

4.3

5
5.1

Monitorizarea operatorilor economici care
desfăşoară activităţi în domeniul
chimicalelor şi îndrumarea lor pentru
conformare către Agenţia Europeană pentru
Produse Chimice.
Gestionarea siturilor contaminate.
Reinventarierea şi verificarea siturilor
posibil contaminate/contaminate.

Agenţia ptr. Protecţia
Mediului Alba;
Serviciul Comisariatul
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu

31.12.2019

Agenţia ptr. Protecţia
Mediului Alba;
Serviciul Comisariatul
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu

31.12.2019

Comisar şef

Serviciul Comisariatul
Judeţean Alba al Gărzii
31.12.2019
Naţionale de Mediu
Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale.
Verificarea coordonatelor GIS în raport cu
Agenţia pt. Protecţia
limitele ariilor naturale protejate, pentru
Mediului Alba;
planuri/
proiecte/
activități
supuse
Serviciul Comisariatul
31.12.2019
reglementării de mediu.
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu
Aplicarea
prevederilor
Ordinului
Agenţia pt. Protecţia
Ministerului Mediului nr. 410/ 2008 privind
Mediului Alba;
autorizarea activităţilor de recoltare,
31.12.2019
capturare
şi/sau
achiziţie
şi/sau
Serviciul Comisariatul
comercializare, a plantelor şi animalelor din
Judeţean Alba al Gărzii
flora şi, respectiv, fauna sălbatică.
Naţionale de Mediu
Informarea/ educarea cetăţenilor asupra
Agenţia pt. Protecţia
importanţei protejării mediului, conservării
Mediului Alba
31.12.2019
biodiversităţii şi a utilizării durabile a
componentelor sale.
Verificarea respectării prevederilor legale în
Serviciul Comisariatul
siturile Natura 2000 și ariile naturale
Judeţean Alba al Gărzii
31.12.2019
protejate, inclusiv parcurile naționale și
Naţionale de Mediu
naturale.
Controlul poluării industriale.
Reinventarierea și controlul instalaţiilor
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
pentru prevenirea şi controlul integrat al
Mediului Alba
poluării.
Identificarea/inventarierea şi monitorizarea
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
obiectivelor economice care intră sub
Mediului Alba;
incidența Legii nr. 59/2016 privind
Serviciul Comisariatul
controlul activităţilor care prezintă pericole
Judeţean Alba al Gărzii
de accidente majore în care sunt implicate
Naţionale de Mediu
substanţe periculoase.
Reinventarierea și controlul instalaţiilor
Agenţia pt. Protecţia
31.12.2019
idustriale care intră pe Directiva
Mediului Alba;
1999/13/EC privind stabilirea unor măsuri
pentru reducerea emisiilor de compuşi
Serviciul Comisariatul
organici volatili datorate utilizării
Judeţean Alba al Gărzii
solvenţilor organici, în anumite activităţi şi
Naţionale de Mediu
instalaţii (COV-uri).
Monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului şi a celorlalţi factori de mediu
Evaluarea şi managementul calităţii aerului
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
prin staţiile automate de monitorizare
Mediului Alba
amplasate în Alba Iulia, Sebeş şi Zlatna,
diseminarea rezultatelor prin buletine de
Verificarea măsurilor de decontaminare și
ecologizare a siturilor contaminate.
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Director executiv;

Director executiv;
Comisar şef

Comisar șef

Director executiv

Director executiv

Director executiv

Comisar șef

Director executiv

Director executiv;
Comisar

Director executiv;
Comisar

Director executiv

5.2

calitate a aerului şi rapoarte de mediu.
Monitorizarea radioactivităţii factorilor de
mediu.

Agenţia ptr. Protecţia
Mediului Alba

31.12.2019

Director executiv

5.3

Înventarierea poluanţilor emişi în
atmosferă.

Agenţia ptr. Protecţia
Mediului Alba

31.12.2019

Director executiv

5.4

Implementarea planurilor/ programelor de
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
Director executiv
gestionare a calităţii aerului şi verificarea
Mediului Alba
instalaţiilor potenţial poluatoare.
Efectuarea de măsurători pentru
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
Director executiv
determinarea nivelului de zgomot ambiental
Mediului Alba
și a poluarii factorilor de mediu (apă, sol,
sedimente, nămoluri, deşeuri) .
Verificarea conformării instalaţiilor de
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
Director executiv;
depozitare a benzinei la prevederile
Mediului Alba;
Directivei 94/63/CE privind controlul
Serviciul Comisariatul
Comisar şef
emisiilor de compuşi organici volatili
Judeţean Alba al Gărzii
(COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi
Naţionale de Mediu
distribuţia sa de la terminale la staţii.
Integrarea politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile.
Promovarea şi implementarea programelor
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
Director executiv
care utilizează energie regenerabilă
Mediului Alba
nepoluantă, programelor de eficienţă
energetică, etc.
Promovarea parteneriatelor cu unităţi de
Agenţia ptr. Protecţia
Director executiv
învăţământ şi ONG-uri, în domeniul
Mediului Alba;
31.12.2019
educaţiei ecologice.
Modernizarea şi întărirea capacităţii instituţionale
Formarea şi perfecţionarea personalului în
Agenţia ptr. Protecţia
31.12.2019
Director executiv
vederea creşterii calităţii şi eficienţei în
Mediului Alba;
desfăşurarea activităţilor.
Serviciul Comisariatul
Comisar şef
Judeţean Alba al Gărzii
Naţionale de Mediu
Eficientizarea administrării resurselor de apă.
Șef birou
Monitorizarea
stării
și
evoluției
Sistemul de Gospodărire a
31.12.2019
Gestiune Resurse
cantitative a resurselor de apă
Apelor Alba
Ape
Monitorizarea stării și evoluției calitative
Sistemul de Gospodărire a
31.12.2019
Șef Laborator
a resurselor de apă
Apelor Alba
Eficientizarea administrării lucrărilor hidrotehnice.
Exploatarea și întreținerea sistemului de
Sistemul de Gospodărire a
31.12.2019
Director SGA
gospodărire a apelor din administrare
Apelor Alba
Alba
Monitorizarea realizării fizice și valorice
Sistemul de Gospodărire a
Director SGA
a programului tehnic de exploatare,
31.12.2019
Apelor Alba
Alba
întreținere și reparații
Asigurarea fluxului informațional și a sistemului de apărare împotriva inundațiilor.
Dispecer de
Avertizarea/atenționarea în timp real cu
Sistemul de Gospodărire a
serviciu la SGA
privire la apariția unor fenomene
31.12.2019
Apelor Alba
Alba
hidrologice/ meteorologice periculoase

5.5

5.6

6
6.1

6.2

7.
7.1

8.
8.1

8.2
9.
9.1
9.2

10
10.1

11
11.1

11.2

11.3

Conservarea și dezvoltarea capitalului din domeniul mediului.
Ecologizarea cursurilor de apă din județ
Sistemul de Gospodărire a
în vederea reducerii gradului de poluare a
Apelor Alba
apelor
Monitorizarea atentă a calității apelor
Sistemul de Gospodărire a
râurilor din județ prin accentuarea
Apelor Alba
supravegherii marilor poluatori
Urmărirea agenților economici mari
Sistemul de Gospodărire a
consumatori de apă în vederea reducerii
Apelor Alba
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31.12.2019

Director SGA
Alba

31.12.2019

Director SGA
Alba

31.12.2019

Șef birou
Gestiune Resurse

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13
13.1

consumului de apă, în special a celei
potabile
Gestionarea durabilă a fondului forestier.
Realizarea a 123 ha împăduriri integrale
și 176 ha regenerări naturale, în pădurile
Direcția Silvică Alba
administrate de RNP Romsilva
Realizarea unor lucrări de completări pe o
suprafață totală de 24 ha, în fondul
Direcția Silvică Alba
forestier de stat
Asigurarea materialului săditor necesar
lucrărilor de împăduriri din primăvara
anului 2019, prin realizarea în pepinierele
proprii a 380 mp semănături în solarii cu
Direcția Silvică Alba
rășinoase, 200 mp semănături în câmp și
9200 mp repicaje din specii autohtone
valoroase și cu calități genetice
superioare
Desfășurarea a 150 acțiuni comune cu
Inspectoratul de Poliție Județean Alba
pentru prevenirea și combaterea stării
Direcția Silvică Alba
infracționale în cazul tăierilor ilegale de
arbori
Desfășurarea a 100 acțiuni comune cu
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba
Direcția Silvică Alba
pentru patrulări în zonele expuse
furturilor de arbori din păduri
Desfășurarea a 350 acțiuni de control
pentru prevenirea producerii de pagube în
fondul forestier de stat și urmărirea
Direcția Silvică Alba
respectării normelor PSI în perioadele de
secetă prelungită
Protejarea și dezvoltarea fondului forestier.
Îndrumare și control în activitatea de
Garda Forestieră Județeană
amenajare a pădurilor.
Alba

Ape

30.11.2019

31.05.2019

15.05.2019

Directorul
Direcției Silvice
Alba

31.12.2019

Directorul
Direcției Silvice
Alba

31.12.2019

Directorul
Direcției Silvice
Alba

31.12.2019

Directorul
Direcției Silvice
Alba

31.12.2019

Controale în activitatea de evaluare a masei
lemnoase și exploatarea lemnului din
fondul forestier.
Controale privind tăierile ilegale de arbori
din fondul forestier și din afara acestuia.

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

13.4

Controale privind circulația materialelor
lemnoase.

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

13.5

Îndrumare și control la instalațiile de debitat
și depozitat material lemnos.

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

13.6

Îndrumare și control privind producerea și
comercializarea materialelor forestiere de
reproducere.
Îndrumare și control în activitatea de
regenerare a pădurilor din fondul forestier
național și pe terenurile degradate,
reconstrucție ecologică.
Îndrumare și control în aplicarea lucrărilor
de întreținere, plantații și de îngrijire a
arboretelor tinere.
Îndrumare și control tematic la unitățile
silvice din judet.

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

Garda Forestieră Județeană
Alba

Campania
primăvară toamnă

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

13.2

13.3

13.7

13.8

13.9
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Directorul
Direcției Silvice
Alba
Directorul
Direcției Silvice
Alba

Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba

13.10

13.11

13.12

Îndrumare și control în activitatea de creare
de structuri silvice private și atragerea
proprietarilor fără contracte în cadrul
acestora.
Îndrumare și control în activitatea de
vânătoare.

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

Controale privind ocupări de fond forestier,
scoateri din fondul forestier temporare sau
definitive.

Garda Forestieră Județeană
Alba

31.12.2019

Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba
Coordonator Garda
Forestieră Județeană
Alba

12. TRANSPORT
Nr.crt.
1
1.1

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabilă
Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri judeţene, continuarea lucrărilor de drumuri şi
poduri propuse pentru anul 2019
Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223
Șef serviciu
peste paraul Dumbravita, in localitatea
Consiliul Judeţean Alba
31.08.2019
administrarea
Limba, jud. Alba.
domeniului public și
privat
Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier de drumuri judeţene, prin demararea unor lucrări noi
Consolidare corp drum judeţean DJ107K:
Șef serviciu
Galda de Jos (DJ107H)-Mesentea-BenicConsiliul Judeţean Alba
31.12.2019
administrarea
Întregalde – Mogoş (DJ107I) – tronson III,
domeniului public și
km.17+ 7000 km. 23+ 700, jud.Alba.
privat
Consolidare pod pe DJ705B peste raul
Șef serviciu
Mures, km.3+949, loc. Vintu de Jos, jud.
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
administrarea
Alba.
domeniului public și
privat
Modernizare drum judeţean DJ107I: Aiud
Șef serviciu
(DN1) – Aiudul de Sus- Râmeţ – BrădeştiConsiliul Judeţean Alba
31.12.2023
administrarea
Geogel- Macarestu- Bârleşti Cătuni –
domeniului public și
Cojocani – Valea Barnii – Bârleşti- mogoş
privat
– Valea Albă- Ciuciuleşti- Bucium -78,42
km.
Modernizare drum judetean DJ107G;DJ
Șef serviciu
107D(Ocna Mureş) - Noşlac - Căptălan Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
administrarea
Copand - Stâna de Mureş - Găbud domeniului public și
lim.jud.Mureş-4,0 km.
privat
Modernizare DJ107A:Alba Iulia - Pârâu lui
Consiliul Judeţean Alba
Șef serviciu
Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu
31.12.2019
administrarea
Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău domeniului public și
lim.jud.Hunedoara -4,15 km
privat
Modernizare drum judetean
Consiliul Judeţean Alba
Șef serviciu
DJ107Z:Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida 31.12.2019
administrarea
Gâmbaş - Aiud (DN 1) -2,50km
domeniului public și
privat
Modernizare drum judetean DJ705E:DN 7
Consiliul Judeţean Alba
Șef serviciu
- Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal-0,60km
31.12.2019
administrarea
domeniului public și
privat
Modernizare drum judetean DJ103E:DN1Consiliul Judeţean Alba
Șef serviciu
Garbova de Jos-Garbovita-Garbova de Sus31.07.2019
administrarea
7,54 km
domeniului public și
privat
Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii, studii de fezabilitate,
aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier judeţean.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Servicii - Expertize tehnice drumuri și
poduri.

Șef serviciu
administrarea
30.04.2019
domeniului public și
privat
Consolidarea si asigurarea stabilitãþii
Șef serviciu
versanþilor pe drumul judetean DJ 106E:
Consiliul Judeţean Alba
administrarea
Lim. Jud. Sibiu-Dobra-ªugag:,
30.06.2019
domeniului public și
privat
Consolidare Pod pe drumul judetean
Șef serviciu
DJ106E peste raul Sebes, km52+150
Consiliul Judeţean Alba
administrarea
Dobra, Jud. Alba
30.06.2019
domeniului public și
privat
Reabilitare drum judetean DJ705:limita
Șef serviciu
jud.Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu
Consiliul Judeţean Alba
31.12.2019
administrarea
Mare-Zlatna (DN74)
domeniului public și
privat
Modernizare drum judetean DJ142L:
31.12.2019
Șef serviciu
Ciumbrud(DJ107E)-Sancrai-RadestiConsiliul Judeţean Alba
administrarea
Leorint-Mescreac-Petelca-Capud-Zariesdomeniului public și
Gara Podu Mures(DN14B)
privat
Pod pe DJ141C:DN14B (Lunca)-Cenade31.12.2019
Șef serviciu
Capu Dealului-limita jud.Sibiu
Consiliul Judeţean Alba
administrarea
domeniului public și
privat
Reabilitare si consolidare drum Galda de
31.12.2019
Șef serviciu
Jos(intersectie cu DJ 107H drum acces
Consiliul Judeţean Alba
administrarea
CMID Galda de Jos)
domeniului public și
privat
Modernizare si reabilitare sector drum
31.12.2019
Șef serviciu
judetean DJ705 D: lim.jud.Hunedoara Consiliul Judeţean Alba
administrarea
Cheile Cibului - Cib - Glod - Nadastia domeniului public și
Almasu Mare - lim.jud.Hunedoara
privat
Asigurarea siguranței și securității pentru călători și pentru marfă, printr-un management de calitate și prin
proceduri clare.
Respectarea legislatiei specifice în vigoare
Inspector
Inspectoratul Teritorial
privind efectuarea activitaii de transport
31.12.2019
Coordonator
4-I.C.J.Alba
rutier intern si international.
Judetean
Efectuare controale traffic.
Inspector
Inspectoratul Teritorial
31.12.2019
Coordonator
4-I.C.J.Alba
Judetean
Controale autogări.
Inspector
Inspectoratul Teritorial
31.12.2019
Coordonator
4-I.C.J.Alba
Judetean
Controale sediu operatorilor de transport
Inspector
Inspectoratul Teritorial
rutier.
31.12.2019
Coordonator
4-I.C.J.Alba
Judetean
Controale pt. verificarea stării tehnice.
Inspector
Inspectoratul Teritorial
31.12.2019
Coordonator
4-I.C.J.Alba
Judetean
Controale şcoli de şoferi cu privire la
Inspector
pregatirea persoanelor in vederea obtinerii
Inspectoratul Teritorial
31.12.2019
Coordonator
permisului de conducere.
4-I.C.J.Alba
Judetean
Controale la sediul furnizorilor
beneficiarilor de bunuri divizibile.

Consiliul Judeţean Alba

si

Controale cu privire la siguranta
transporturilor,protectia mediului si a
infrastructurii rutiere.

Inspectorarul Teritorial
4-I.C.J.Alba
Inspectoratul Teritorial
4-I.C.J.Alba
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31.12.2019

Inspector
Coordonator
Judetean

31.12.2019

Inspector
Coordonator
Judetean

4.9

4.10

4.11

Controale cu privire la respectarea maselor
si dimensiunilor maxime admise pe
drumurile publice si maselor totale maxime
autorizate.
Controale la sediu centrelor de pregatire
profesionala.
Controale cu privire la tariful de utilizare si
tariful de trecere pe retelele de drumuri
nationale din Romania.

Inspectorarul Teritorial
4-I.C.J.Alba

31.12.2019

Inspectoratul Teritorial
4-I.C.J.Alba

31.12.2019

Inspectoratul Teritorial
4-I.C.J.Alba

31.12.2019

Inspector
Coordonator
Judetean
Inspector
Coordonator
Judetean
Inspector
Coordonator
Judetean

13. AFACERI INTERNE

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/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabilă
Prevenirea criminalităţii şi cooperare interinstituţională.
Iniţierea
şi
implementarea
de
Subinspector
Inspectoratul de Poliţie
proiecte/campanii în domeniul prevenirii
31.12.2019
Pușcașu Barna
Judeţean Alba
criminalităţii.
Sorin Ilie
Iniţierea de parteneriate cu autorităţile
Inspectoratul de Poliţie
Subcomisar
locale,
instituţii
şi
organizaţii
31.12.2019
Judeţean Alba
Muntean Ioana
neguvernamentale.
Îmbunătăţirea activităţii de relaţii publice şi
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
marketing instituţional.
Judeţean Alba
Mărginean Cristian
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţia cetăţeanului, combaterea infracţionalităţii.
Soluţionarea cu operativitate a infracţiunilor
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
comise cu mare violenţă.
Judeţean Alba
Mureşan Cristian
Eficientizarea activităţii de destructurare a
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
grupărilor infracţionale.
Judeţean Alba
Mureşan Cristian
Desfăşurarea de activităţi specifice privind
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
identificarea şi prinderea persoanelor
31.12.2019
Judeţean Alba
Mureşan Cristian
urmărite.
Desfăşurarea de activităţi de combatere a
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
infracţiunilor contra patrimoniului.
Judeţean Alba
Mureşan Cristian
Desfăşurarea cu operativitate a activităţilor
specifice de laborator în scopul furnizării
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
probatoriului pentru dosarele penale în care
31.12.2019
Judeţean Alba
Păcurar Dan
se impun întocmirea de rapoarte şi expertize
criminalistice
Desfăşurarea de activităţi criminalistice
specifice, pentru prevenirea infracţiunilor
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
care se săvârşesc cu repetabilitate, precum
31.12.2019
Judeţean Alba
Păcurar Dan
şi
cercetarea criminalistică promtă a
infracţiunilor grave săvârşite.
Desfăşurarea tuturor activităţilor specifice
pentru
menţinerea
sistemului
de
management al calităţii în cadrul
serviciului, alocarea fondurilor financiare
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
necesare menţinerii tehnicii cu specific
Judeţean Alba
Păcurar Dan
criminalistic, cât şi reînnoirii acesteia la
nivelul standardelor 17025 şi 17020 din
2005.
Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, explozivilor şi
substanţelor periculoase.
Desfăşurarea de activităţi privind prevenirii
Inspectoratul de Poliţie
Comisar șef Dunca
si combaterii infracțiunilor la regimul
31.12.2019
Judeţean Alba
Cristian
armelor şi muniţiilor.
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3.2

3.3

4
4.1

4.2
4.3

5
5.1
5.2

5.3

6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7
7.1

Desfășurarea de activități de prevenire si
combatere a infracțiunilor prevăzute de
Inspectoratul de Poliţie
Comisar șef Dunca
31.12.2019
Legea 407 / 2006, privind vânătoarea şi
Judeţean Alba
Cristian
protecţia fondului cinegetic.
Prevenirea si combaterea infracțiunilor
prevăzute de Legea 126/1995, privind
Inspectoratul de Poliţie
Comisar șef Dunca
31.12.2019
regimul materiilor explozive si OUG
Judeţean Alba
Cristian
195/2005 privind protectia mediului.
Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul investigării fraudelor şi corupţiei.
Prevenirea şi combaterea fraudelor ce se
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
comit în procesul obţinerii, utilizării şi
31.12.2019
Judeţean Alba
Vlad Mircea
gestionării fondurilor comunitare.
Prevenirea şi combaterea faptelor de
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
corupţie.
Judeţean Alba
Vlad Mircea
Prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor şi
actelor de corupţie ce se comit cu ocazia
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
organizării, adjudecării şi contractării
Judeţean Alba
Vlad Mircea
achiziţiilor publice.
Combaterea criminalităţii economico-financiare
Depistarea, combaterea şi limitarea
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
fenomenului de evaziune fiscală.
Judeţean Alba
Vlad Mircea
Prevenirea şi combaterea ilegalităţilor
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
comise în activitatea de rambursare a TVA
31.12.2019
Judeţean Alba
Vlad Mircea
intern şi TVA intracomunitar.
Prevenirea şi combaterea ilegalităţilor care
se comit cu ocazia importului producerii
Inspectoratul de Poliţie
Comisar şef
31.12.2019
sau comercializării de produse supuse
Judeţean Alba
Vlad Mircea
regimului de accizare.
Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului.
Dezvoltarea cooperării între I.P.J. Alba şi
I.J.J. Alba, conform Ordinului M.AI. nr.
60/2010
modificat
prin
O.M.A.I.
nr.26/2015, prin desfășurarea de activități în
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
sistem integrat de menținere a ordinii și
Judeţean Alba
Cioanca Sorin
siguranței publice și atragerea de noi forțe
pentru acoperirea cât mai judicioasă a
teritoriului
Desfășurarea de activități specifice în baza
Planului de măsuri pentru prevenire și
Inspectoratul de Poliţie
Comisar
combaterea evenimentelor ce pot afecta
31.12.2019
Judeţean Alba
Cioanca Sorin
grav siguranța cetățeanului și siguranța
națională.
Desfășurarea de activități specifice pe linia
Inspectoratul de Poliţie
Comisar
prevenirii și combaterii delictelor silvice și
31.12.2019
Judeţean Alba
Cioanca Sorin
a braconajului piscicol
Desfăşurarea activităţilor de către poliţiştii
de proximitate privind prevenirea violenţei
în incinta şi zonele adiacente unităţilor de
Inspectoratul de Poliţie
Comisar
31.12.2019
învăţământ preuniversitar, precum şi în
Judeţean Alba
Cioanca Sorin
zonele unităţilor de cazare destinate
elevilor.
Desfăşurarea activităţilor de către poliţiştii
de proximitate privind prevenirea violenţei
Inspectoratul de Poliţie
Comisar
31.12.2019
în mediul universitar, precum şi în zonele
Judeţean Alba
Cioanca Sorin
unităţilor de cazare destinate studenţilor.
Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere.
Organizarea de acţiuni tematice pentru
combaterea principalelor cauze generatoare
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
de accidente de circulaţie grave.
Judeţean Alba
Davidaş Dorin
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7.2

7.3

7.4

7.5

8
8.1

8.2

8.3
9
9.1
9.2

9.3

9.4

10
10.1

10.2

10.3

10.4

Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
pentru combaterea nefolosirii centurii de
31.12.2019
Judeţean Alba
Davidaş Dorin
siguranţă – prioritate U.E.
Propunerea realizării de amenajări rutiere în
vederea reducerii vitezei de deplasare pe
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
sectoarele de drum cu risc criminogen
Judeţean Alba
Davidaş Dorin
ridicat.
Desfăşurarea de acțiuni pe drumurile
naţional-europene, cu risc de producere de
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
accidente de circulaţie, în colaborare cu
Judeţean Alba
Davidaş Dorin
judeţele limitrofe.
Desfăşurarea de activităţi de educaţie
rutieră în rândul preşcolarilor şi şcolarilor
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
pentru prevenirea implicării acestora în
Judeţean Alba
Davidaş Dorin
accidente de circulaţie.
Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de aplicare a legii.
Transmiterea cu operativitate a datelor
referitoare la cazierul judiciar către toate
Inspectoratul de Poliţie
Insp.pr. Todescu
31.12.2019
instituţiile care au dreptul să solicite aceste
Judeţean Alba
Mihai
date conform Legii 290/2004 republicată.
Introducerea datelor transmise de către
instanţe şi parchete în legătură cu
Inspectoratul de Poliţie
Insp.pr. Todescu
31.12.2019
menţiunile de cazier judiciar, în evidenţe,
Judeţean Alba
Mihai
conform Legii 290/2004.
Continuarea activităţilor specifice în
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
vederea aderării la Spaţiul Schengen.
Judeţean Alba
Marginean Cristian
Dialogul cu minorităţile naţionale, egalitate de şanse şi antidiscriminare.
Consilierea tuturor cetăţenilor care vin în
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
audienţe.
Judeţean Alba
Marginean Cristian
Postarea de informări periodice cu privire la
drepturile
tuturor
cetăţenilor,
fără
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
discriminare şi cu aplicabilitate pentru toate
Judeţean Alba
Marginean Cristian
categoriile de persoane.
Desfăşurarea de activităţi de orientare a
Comisar sef
candidaţilor aparţinând minorităţilor și de
Inspectoratul de Poliţie
31.12.2019
Nedelcu Luana
consiliere a acestora cu privire la potențialul
Judeţean Alba
lor viitor profesional.
Derularea unor activități de identificare și
aplicare a metodelor și tehnicilor de
publicitate și de prezentare
a ofertei
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
educționale a instituțiilor de învățământ ale
Judeţean Alba
Nedelcu Luana
M.A.I. în vederea atragerii potențialilor
candidați
Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire şi perfecţionare.
Repartizarea cu prioritate a absolvenţilor
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
instituţiilor de învăţământ a M.A.I în
31.12.2019
Judeţean Alba
Nedelcu Luana
structurile operative ale inspectoratului.
Pregătirea
profesională
continuă
a
întregului personal în domeniile pregătirii
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
de specialitate, educaţiei fizice şi tragerilor
Judeţean Alba
Nedelcu Luana
cu armamentul
Organizarea și desfășurarea de activități de
pregătire tactică a polițiștilor din cadrul
structurilor de ordine publică și poliție
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
31.12.2019
rutieră în baza ”Planului de pregătire pentru
Judeţean Alba
Nedelcu Luana
perfecționarea tehnicilor de intervenție în
situații de risc”
Organizarea de sesiuni de instruire a
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
polițiștilor nou încadrați în vederea obținerii
31.12.2019
Judeţean Alba
Nedelcu Luana
avizului de poliție judiciară
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10.5

11
11.1
12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13
13.1

13.2

13.3

14
14.1

Participarea la programe de pregătire
Inspectoratul de Poliţie
Comisar sef
organizate de către instituţiile de
31.12.2019
Judeţean Alba
Nedelcu Luana
învăţământ ale M.A.I.
Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne.
Întocmirea şi implementarea Planului
Inspectoratul de Poliţie
Inspector Preda
31.12.2019
riscurilor de corupţie la nivelul I.P.J. Alba.
Judeţean Alba
Alexandra
Coordonarea şi eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul manifestărilor de
amploare care se desfăşoară în zona de competenţă a Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu.
Organizarea şi executarea misiunilor de
Inspector Șef,
asigurare a ordinii şi siguranţei publice, pe
Inspectoratul de Jandarmi
Inspectoratul de
timpul desfăşurării manifestaţiilor de
Județean
31.12.2019
Jandarmi Județean
protest, comemorative, religioase, sportive
Avram Iancu
Avram Iancu județul
şi cultural - artistice, în strictă conformitate
județul Alba
Alba
cu prevederile legale în vigoare.
Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
tactice de antrenament pentru restabilirea
Inspectoratul de
Județean
ordinii publice.
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
Avram Iancu județul
județul Alba
Alba
Analizarea forţelor şi mijloacelor la
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
dispoziţie în vederea sporirii eficienţei
Inspectoratul de
Județean
folosirii acestora în misiuni, cu accent pe
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
dinamizarea dispozitivelor adoptate.
Avram Iancu județul
județul Alba
Alba
Îmbunătăţirea operativităţii intervenţiei la
Inspector Șef,
evenimentele sesizate telefonic şi prin
Inspectoratul de Jandarmi
Inspectoratul de
SNUAU – 112, prin evaluarea şi adaptarea
Județean
31.12.2019
Jandarmi Județean
permanentă a efectivelor şi tehnicii
Avram Iancu
Avram Iancu județul
existente la nivelul unităţii în scopul
județul Alba
Alba
reducerii timpului acţiune la intervenţie.
Îmbunătăţirea cooperării şi
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
interoperabilităţii cu celelalte structuri
Inspectoratul de
Județean
M.A.I. din judeţ cu atribuţii în domeniul
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
menţinerii şi asigurării ordinii şi siguranţei
Avram Iancu județul
județul Alba
publice.
Alba
Apărarea avutului public şi privat, paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa Inspectoratului de
Jandarmi Județean Avram Iancu.
Continuarea demersurilor către beneficiarii
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
de protecţie instituţională în vederea
Inspectoratul de
Județean
completării dotării cu aparatură şi sisteme
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
tehnice de supraveghere şi acces la
Avram Iancu județul
județul Alba
obiectivele din competenţă.
Alba
Creşterea operativităţii în planificarea,
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
executarea şi monitorizarea misiunilor de
Inspectoratul de
Județean
protecţie instituţională, a transporturilor de
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
produse cu caracter special, bunuri şi
Avram Iancu județul
județul Alba
valori.
Alba
Desfăşurarea analizelor comune cu
Inspector Șef,
beneficiarii de protecţie instituţională şi
Inspectoratul de Jandarmi
Inspectoratul de
urmărirea finalizării măsurilor stabilite
Județean
31.12.2019
Jandarmi Județean
referitoare la obligaţiile ce le revin conform
Avram Iancu
Avram Iancu județul
prevederilor legale şi a contractelor
județul Alba
Alba
încheiate.
Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie, în cooperare cu celelalte instituţii abilitate în gestionarea
situaţiilor de urgenţă.
Verificarea capabilităţilor subunităţilor
Inspector Șef,
privind realizarea măsurilor de protecţie a
Inspectoratul de Jandarmi
Inspectoratul de
personalului şi intervenţia în sprijinul
Județean
31.12.2019
Jandarmi Județean
populaţiei prin includerea în temele tactice
Avram Iancu
Avram Iancu județul
elaborate cu ocazia exerciţiilor de alertare a
județul Alba
Alba
unor situaţii tactice care să vizeze
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14.2

15
15.1

15.2

15.3

15.4

16
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

gestionarea unor situaţii de urgenţă.
Verificarea capacităţii operaţionale a
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
unităţii şi subunităţilor din subordine, prin
Inspectoratul de
Județean
exerciţii de alertare, conform cadrului
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
normativ aprobat prin ordine M.A.I. şi
Avram Iancu județul
județul Alba
I.G.J.R.
Alba
Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean
Avram Iancu, județul Alba.
Elaborarea Registrului riscurilor de corupţie
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
în cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Inspectoratul de
Județean
Judeţean Alba pentru anul 2017.
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
Avram Iancu județul
județul Alba
Alba
Implementarea metodologiei şi aplicarea
Inspector Șef,
măsurile de prevenire şi control al riscurilor
Inspectoratul de Jandarmi
Inspectoratul de
la corupţie; planificarea participării
Județean
31.12.2019
Jandarmi Județean
personalului din I.J.J. Alba la activităţile de
Avram Iancu
Avram Iancu județul
informare şi de instruire anticorupţie
județul Alba
Alba
organizate de D.G.A.
Desfăşurarea activităţilor de prevenire a
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
corupţiei cu întreg personalul unităţii;
Inspectoratul de
Județean
monitorizarea si reevaluarea riscurilor.
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
Avram Iancu județul
județul Alba
Alba
Prezentarea şi prelucrarea „Sintezelor
Inspector Șef,
Inspectoratul de Jandarmi
privind principalele cazuri instrumentate de
Inspectoratul de
Județean
D.G.A.” şi a studiilor de caz în urma
31.12.2019
Jandarmi Județean
Avram Iancu
dosarelor de corupţie instrumentate de
Avram Iancu județul
județul Alba
D.G.A.
Alba
Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, instituţiilor şi operatorilor
privaţi.
Consolidarea rolului de instituţie
responsabilă cu formarea personalului
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
serviciilor voluntare şi private pentru
de Urgenţă „Unirea”
situaţii de urgenţă.
Creşterea capacităţii de rezilienţă a
comunităţilor locale, amplificarea implicării
Inspectoratul pentru Situaţii
şi participării acestora în gestionarea
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
situaţiilor de urgenţă cu resurse proprii şi
realizarea evaluării riscurilor.
Creșterea nivelului de pregătire și educare a
populaţiei în domeniul situaţiilor de
urgenţă, asigurarea pregătirii acesteia și a
autorităţilor privind responsabilităţile și
modul de acţiune în situaţii de urgenţă și
Inspectoratul pentru Situaţii
optimizarea capacităţii de autoprotecţie (în
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
special pentru grupuri ţintă defavorizate
precum copiii și tinerii din centrele de
plasament, copii și tinerii cu dizabilităţi,
șomeri, persoane fără ocupaţie, case de
bătrâni etc.).
Asigurarea unui grad sporit de siguranţă a
cetăţeanului aflat în spaţii publice prin
creşterea ponderii activităţilor la astfel de
Inspectoratul pentru Situaţii
spaţii, la obiective puse în funcţiune fără
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
autorizaţie de securitate la incendiu precum
şi prin verificarea utilizării numai de
mijloace şi materiale omologate.
Crearea unei culturi de securitate în rândul
Inspectoratul pentru Situaţii
cetăţenilor şi asigurarea cadrului/condiţiilor
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
necesare informării eficiente a cetăţenilor
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16.6

17
17.1

17.2

17.3

17.4
18
18.1

18.2
18.3
18.4

18.5
18.6

18.7

19

19.1

19.2

asupra riscurilor care le pot afecta viaţa
și/sau bunurile materiale.
Creşterea gradului de operaţionalizare a
serviciilor voluntare/ private pentru situaţii
Inspectoratul pentru Situaţii
de urgenţă prin îmbunătăţirea încadrării,
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
dotării și pregătirii şi conştientizarea
necesităţii voluntariatului la nivel local.
Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns.
Identificarea de fonduri europene necesare
implementării proiectelor de dezvoltare
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
instituţională, în scopul asigurării creşterii
de Urgenţă „Unirea”
capacităţii de răspuns.
Creşterea capacităţii de răspuns integrat în
Inspectoratul pentru Situaţii
situaţii de urgenţă medicală, incendii şi
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
protecţie civilă.
Continuarea procesului de modernizare
instituţională şi eficientizare a acţiunilor de
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de
de Urgenţă „Unirea”
urgenţă.
Consolidarea cooperării la nivel județean și
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
naţional.
de Urgenţă „Unirea”
Consolidarea capacității umane, logistice și administrative pentru funcționarea eficientă a inspectoratului.
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi
mijloace tehnice, bunuri materiale şi
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
echipamente de protecţie adaptate tuturor
de Urgenţă „Unirea”
categoriilor de misiuni.
Modernizarea sistemului de comunicaţii şi
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
tehnologia informaţiei.
de Urgenţă „Unirea”
Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire,
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
muncă, cazare, depozitare şi garare.
de Urgenţă „Unirea”
Îmbunătăţirea politicii de personal pentru
recrutare, selecţionare, formare şi
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
asigurarea unei evoluţii coerente şi
de Urgenţă „Unirea”
predictibile în carieră.
Promovarea şi aplicarea managementului
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
bazat pe performanţă.
de Urgenţă „Unirea”
Asigurarea funcţionalităţii inspectoratului
Inspectoratul pentru Situaţii
pe linia informării publice, secretariat şi
31.12.2019
Inspector şef
de Urgenţă „Unirea”
juridic – contencios.
Întărirea colaborării cu autorităţile judeţene
şi locale pe linia asigurării resurselor
Inspectoratul pentru Situaţii
31.12.2019
Inspector şef
financiare şi materiale necesare îndeplinirii
de Urgenţă „Unirea”
misiunilor.
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii sau
întârzierii debutului consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a
timpului liber.
Implementarea de proiecte pilot, la nivel
Centrul de Prevenire,
31.12.2019
Coordonator
naţional și local, de intervenţie timpurie în
Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
mediul preşcolar, prin creşterea influenţei
Antidrog Alba
factorilor de protecţie şi scăderea influenţei
factorilor de risc.
Dezvoltarea la nivel naţional/local de
proiecte
de
informare,
educare,
conştientizare cu privire la consumul de
droguri legale și ilegale, substanţe cu
proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din
învăţământul preuniversitar şi universitar în
conformitate cu studiile efectuate în
domeniu.

Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere
Antidrog Alba
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31.12.2019

Coordonator
C.P.E.C.A. Alba

19.3

20

20.1

21
21.1

22

22.1

Implementarea de proiecte naţionale şi/sau
Centrul de Prevenire,
31.12.2019
Coordonator
locale, orientate pe activităţi de petrecere a
Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
timpului liber (culturale, artistice şi
Antidrog Alba
sportive), ca alternativă sănătoasă la
consumul de droguri legale și ilegale,
substanţe cu proprietăţi psihoactive,
adresate
elevilor
din
învăţământul
preuniversitar şi universitar.
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării
consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de
petrecere a timpului liber.
Implementarea de proiecte de prevenire
Centrul de Prevenire,
31.12.2019
Coordonator
indicată a consumului de droguri adresate
Evaluare şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
elevilor din învăţământul preuniversitar şi
Antidrog Alba
universitar, aflaţi la debutul consumului de
droguri legale și ilegale, substanţe cu
proprietăţi psihoactive.
Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru
creşterea influenţei factorilor de protecţie.
Implementarea unor proiecte pilot locale de
Centrul de Prevenire,
31.12.2019
Coordonator
tip „Şcoala părinţilor” de formare de
Evalure şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
abilităţi cu rol de factori de protecţie în
Antidrog Alba
consumul de droguri.
Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor,
riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului de
droguri.
Implementarea unui proiect local de
Centrul de Prevenire,
31.12.2019
Coordonator
conştientizare
şi
informare
adresat
Evalure şi Consiliere
C.P.E.C.A. Alba
populaţiei generale referitoare la consumul
Antidrog Alba
de droguri şi efectele acestuia.

14. CULTURĂ. CULTE. MINORITĂȚI
Nr.
Obiectivul/Acţiuni
Entitatea implicată în
Termen de
crt.
realizare
finalizare
1 Dezvoltarea educației artistice și culturale la nuvelul învățământului preuniversitar .
1.1
Festivalul Național "Ambasadorii Unirii"
Ministerul Educației
decembrie 2018
(CAEN 2016)
Naționale, Inspectoratul
Școlar Județean Alba, Palatul
Copiilor Alba Iulia
1.2
Concursul Național de Teatru "Zilele teatrului
Inspectoratul Școlar Județean
mai 2018
pentru copii - Lucian Blaga" (CAEN 2016)
Alba, Palatul Copiilor Alba
Iulia
1.3

Concursul Național de Ecologie "Reciclăm, nu
poluăm" (CAEN 2016)

1.4

Festival-concurs de folk "Visând la stele în
universul copilăriei"(CAEN 2016)

1.5

Concursul Național de arte vizuale "Icoana
sufletului de copil" (CAEN 2016)

1.6

Concurs Național de turism montan sportivaplicativ "Trofeul Cheile Vălișoarei"(CAEN
2016)

Ministerul Educației
Naționale, Inspectoratul
Școlar Județean Alba, Clubul
Copiilor Aiud
Inspectoratul Școlar Județean
Alba Clubul Copiilor Sebeș

martie - aprilie
2018

Ministerul Educației
Naționale, Inspectoratul
Școlar Județean Alba, Clubul
Copiilor Sebeș
Ministerul Educației
Naționale, Inspectoratul
Școlar Județean Alba, Clubul
Copiilor Aiud

decembrie 2018
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iulie 2018

mai 2018

Persoana
responsabilă
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ

1.7

Seri de pricesne închinate Maicii Domnului,
seri de colinde

Inspectoratul Școlar Județean
Alba

august 2018,
decembrie 2018

1.8

Monitorizarea învăţământului în limbile
minorităţilor. Sprijin pentru egalizarea şanselor
(aprobarea claselor sub normativul minim de
elevi, predarea facultativă a limbii materne
etc.)

Inspectoratul Școlar Județean
Alba

31.12.2018

1.9

Monitorizarea şcolarizării elevilor de etnie
romă.

Inspectoratul Școlar Județean
Alba prin Comisia de
școlarizare pe locurile
speciale în clasele de liceu,
de admitere şi unităţile
de învăţământ

31.12.2018

2
2.1

Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice.
Activitate de clasare,
Direcţia Judeţeană
31.12.2019
inventariere şi cercetare a
pentru Cultură
patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil
Alba, Muzeul Naţional al
al judeţului Alba.
Unirii Alba Iulia
Lucrări de conservare, restaurare, revitalizare şi
Institutul Naţional al
31.12.2019
integrare în circuitul public a monumentelor
Patrimoniului, Consiliul
istorice din judeţ cuprinse în Planul Naţional de
Judeţean Alba, Direcţia
Restaurare pe 2018.
Judeţeană pentru Cultură
Alba
Monitorizarea monumentelor istorice şi
Direcţia Judeţeană
31.12.2019
ecleziastice din judeţul Alba.
pentru Cultură Alba, Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia
Monitorizarea activităţilor
Direcţia Judeţeană
31.12.2019
desfăşurate pe şantierele arheologice ale
pentru Cultură
judeţului.
Alba
Completarea bazei de date privind
Direcţia Judeţeană pentru
31.12.2019
realizarea repertoriului monumentelor istorice,
Cultură Alba, Muzeul
aferentă al judeţului Alba.
Naţional al Unirii
Completarea bazei de date aferentă
Direcţia Judeţeană
31.12.2019
monumentelor de for public din judeţul Alba.
pentru Cultură Alba,
Consiliul Judeţean Alba,
Muzeul Naţional al Unirii
Alba Iulia
Activitate de întocmire a “Obligaţiei privind
Direcţia Judeţeană
31.12.2019
folosinţa monumentului istoric” pentru
pentru Cultură Alba
monumentele incluse în Lista Monumentelor
Istorice – județul Alba.
Coordonarea activităţii cultural-artistice din judeţ.
Coorganizator a Festivalului Internaţional
Consiliul Judeţean Alba,
Iunie 2019
„Zilele Cîlnicului”, ediţia a XVII-a
Primăria Cîlnic, Asociaţia
Arss Transilvania, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură
Alba
Aniversarea în municipiul Alba Iulia a 101 de
Instituţia Prefectului, CJ
1 decembrie 2019
ani de la Marea Unire din 1918 (coorganizator).
Alba, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba
Monitorizarea şi coordonarea activităţii
Instituţia Prefectului Alba,
31.12.2019
cultural artistice din judeţ, îmbunătăţirea şi
CJ Alba, Direcţia Judeţeană
diversificarea colaborării cu
pentru Cultură Alba

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

3.3
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Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ,
inspectorul pentru
disciplina religie
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ,
inspectorul
responsabil pentru
învăţământul în
limbile minorităţilor
Inspectori școlari,
cadre didactice,
directori unități
învățământ,
inspector școlar
pentru minoritatea
romă
Director executiv,
consilieri de
specialitate
Director executiv,
consilieri de
specialitate

Director executiv,
consilieri de
specialitate
Director executiv,
consilieri de
specialitate
Director executiv,
consilieri de
specialitate
Director executiv,
consilieri de
specialitate

Director executiv,
consilieri de
specialitate

Director executiv,
consilieri de
specialitate

Director executiv,
consilieri de
specialitate
Director executiv,
consilieri de
specialitate

administraţiile publice locale.
Promovarea manifestărilor culturale
în mass-media şi în pagina web a
DJC Alba

Direcţia Judeţeană
31.12.2019
pentru Cultură
Alba, Muzeul Naţional al
Unirii Alba Iulia
Coordonarea şi sprijinirea activităţilor cultural
Direcţia Judeţeană
31.12.2019
- artistice ale minorităţilor din judeţul Alba.
pentru Cultură
Alba
Facilitarea acccesului tinerilor la consum de cultură și creație culturală de calitate.
Organizarea și desfășurarea STAGIUNII CU
Casa de Cultură a Studenților
31.12.2019
SKEPSIS
Alba Iulia

Director executiv,
consilieri de
specialitate

4.2

RITUAL DE PRIMĂVARĂ

Martie 2019

Director

4.3

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE
TEATRU PENTRU TINERET “ APOLLO”
Ed. a - VI- a

Aprilie 2019

Director

4.4

VOICES – Ediția a VII-a

Mai 2019

Director

4.5

FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC
„SERBARILE UNIRII” Ed. a XXVII-a

Decembrie 2019

Director

4.6

SPECTACOL DE CRĂCIUN DE MILIOANE

3.4

3.5

4
4.1

4.7
4.8
5.
5.1

Consilierea parohiilor în vederea
intervenţiilor pe bisericile monument istoric şi
gestionării bunurilor mobile de patrimoniu.

5.3

Sprijinirea Bisericilor pentru introducerea
sistemelor de securitate în lăcaşurile de cult ce
adăpostesc obiecte mobile de patrimoniu.

6.2

6.3

Casa de Cultură a Studenților
Alba Iulia
Casa de Cultură a Studenților
Alba Iulia

Director

Casa de Cultură a Studenților
Decembrie 2019
Director
Alba Iulia
ZIUA TINERETULUI
Casa de Cultură a Studenților
Mai 2019
Director
Alba Iulia
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A
Casa de Cultură a Studenților
Noiembrie 2019
Director
STUDENȚILOR
Alba Iulia
Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protejării şi promovării patrimoniului cultural-naţional
mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase de patrimoniu).
Consiliere şi monitorizare în proiectul de
Consiliul Judeţean Alba,
31.12.2019
Director executiv,
restaurare şi revitalizare a bisericilor
Direcţia Judeţeană
consilieri de
monument, iniţiat de către CJ Alba cu sprijinul
pentru Cultură Alba, Muzeul
specialitate
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
Naţional al Unirii Alba Iulia

5.2

6.
6.1

Casa de Cultură a Studenților
Alba Iulia
Casa de Cultură a Studenților
Alba Iulia

Director executiv,
consilieri de
specialitate

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba

Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba,
Arhiepiscopia Ortodoxă
Română de Alba Iulia
Asigurarea accesului la educație pentru copii aparținând minorității rome
Dezvoltarea unui sistem de culegere şi
APL, ANR, ISJ
monitorizare a datelor privind cuprinderea
CJRAE/CRED/CRSE
copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi şcolară DGASPC, unităţi de
(7-16 ani) într-o formă de învăţământ. Sistemul învăţământ, serviciul de
va fi pilotat (până în 2016) în minimum 300 de evidenţă a populaţiei din
circumscripţii şcolare unde ponderea elevilor
primărie, ONG-uri
romi este de minimum 15%.
Extinderea, derularea, monitorizaISJ, ANR, CJRAE, unităţi
rea şi mediatizarea setului de prograşcolare
me de sprijin care vizează stimula-rea
participării şcolare, reducerea
absenteismului/a abandonului
şcolar/a analfabetismului, în scopul
obţinerii succesului şcolar în învăţă-mântul
preuniversitar şi terţiar.
Armonizarea şi completarea sistemului de
ISJ, unităţi de învăţământ,
asigurare a calităţii, cu accent pe
CJRAE/CMBRAE,

64

31.12.2019

Director executiv,
consilieri de
specialitate

31.12.2019

Director executiv,
consilieri de
specialitate

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7.
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

managementul educaţiei incluzive (adaptată la
CRED/CRSE, ANR, ONGspecificul rom).
uri
Continuarea măsurilor de prevenire a segregării ANR, ISJ, CJRAE31.12.2018
copiilor şi elevilor romi şi a celor de eliminare
CMBRAE, unităţile şcolare,
a eventualelor segregări produse în sistemul
CJ/CL, ONG-uri
educaţional.
Restructurarea formării universitare iniţiale a
ISJ, CCD-uri, ARACIP,
31.12.2018
cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea
rectoratul Univ. „1
principiilor şcolii incluzive, a cunoaşterii şi
Dec.1918”, unităţile de
aplicării elementelor de istorie şi cultură romă,
învăţământ, ONG-uri
dobândite în formarea iniţială a acestora, în
cadrul modulului psihopedagogic.
Extinderea promovării şi cultivării limbii,
ANR, ISJ, Casa Corpului
31.12.2018
istoriei şi tradiţiilor rome în sistemul
Didactic, ONG- uri
educaţional preuniversitar şi universitar.
Continuarea măsurilor afirmative de formare şi ISJ, unităţi de învăţământ
31.12.2018
de încadrare a resursei umane rome în sistemul preuniversitar, Univ. „1
educaţional, care să aibă acces şi suport
Dec.1918” Alba Iulia, ANR
continuu, direct şi eficient în comunităţile
rome, care să cunoască nevoile şi soluţiile
reale.
Monitorizarea activităţii I.S.J.-urilor şi a
ISJ, unităţi de învăţământ
31.12.2018
grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru
preuniversitar, CJ, CL, ANR,
îmbunătăţirea accesului la educaţie al
ONG-uri
grupurilor dezavantajate.
Participarea comunităţii locale la activităţi şi
ISJ, unităţi de învăţământ,
31.12.2018
programe de îmbunătăţire a accesului
CJRAE/CRED/CRSE şi
nediscriminatoriu al copiilor din grupuri
ANR, CJ/CL, DGASPC,
dezavantajate, aparţinând minorităţii rome, la
ONG-uri, mass-media
învăţământ obligatoriu, în învăţământul de stat.
Informare/Diseminare referitoare la
ISJ, ANR, CJ, CL, ONG-uri, 31.12.2018
segregare/desegregare, acces nediscriminatoriu mass-media
la educaţie, prevenirea absenteismului şi a
abandonului şcolar, egalitatea de şanse,
eliminarea abuzării şi a neglijării copilului aflat
în dificultate.
Sprijinirea persoanelor aparținând minorității rome pentru încadrarea pe piața muncii
Servicii gratuite de informare şi consiliere
AJOFM
31.12.2018
profesională a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă.
Servicii gratuite de mediere privind locurile de
AJOFM
31.12.2018
muncă vacante sau nou-create.
Stimularea mobilităţii forţei de muncă prin
AJOFM
31.12.2018
acordarea de prime de încadrare sau instalare,
după caz.
Organizarea de cursuri de formare profesională AJOFM
31.12.2018
pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă.
Evaluarea de competenţe adresată cetăţenilor
AJOFM
31.12.2018
români aparţinând minorităţii rome.
Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru
AJOFM
31.12.2018
încadrarea persoanelor aparţinând unor
categorii dezavantajate sau cu acces mai greu
pe piaţa muncii.
Acordarea de acompaniament personalizat
AJOFM
31.12.2018
tinerilor cu risc de marginalizare socială prin
încheierea de contracte de solidaritate şi
oferirea de servicii specifice, inclusiv prin
acordarea de subvenţii angajatorilor de inserţie
care încadrează persoane din această categorie.
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Conducătorii
unităţilor
Conducătorii
unităţilor

Conducătorii
unităţilor
Conducătorii
unităţilor

Conducătorii
unităţilor
Conducătorii
unităţilor

Conducătorii
unităţilor

Director AJOFM

Director AJOFM
Director AJOFM

Director AJOFM

Director AJOFM
Director AJOFM

Director AJOFM

8.
8.1

8.2

9.
9.1

9.2

9.3

Îmbunătăţirea accesului cetăţenilor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate de bază,
preventive şi curative, integrate şi de calitate
Dezvoltarea reţelei de servicii de sănătate de
DSP, ANR, CJ, APL, ONG,
31.12.2018
Conducătorii
bază şi promovarea asigurării de servicii
furnizori de servicii
unităţilor
integrate în domeniile protecţiei sociale,
comunitare, universităţi,
educaţiei şi sănătăţii la nivel comunitar.
unităţi de învăţământ
Creşterea ponderii populaţiei rome care are
DSP, ONG-uri, CJ prin
31.12.2018
Conducătorii
acces la servicii de sănătate de bază.
furnizori de servicii
unităţilor
comunitare
Reducerea riscurilor şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate modelelor de mortalitate şi morbiditate prevalente în
rândul populaţiei rome
Reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi
DSP, CNAS, CJ, APL,
31.12.2018
Conducătorii
netransmisibile în rândul populaţiei rome.
ONG-uri, CJ prin furnizori
unităţilor
de servicii comunitare
Creşterea prevalenţei utilizării planificării
DSP, CNAS, CJ, APL,
31.12.2018
Conducătorii
familiale, în special în rândul tinerelor, şi
ONG-uri
unităţilor
implementarea de intervenţii adresate sănătăţii
femeii şi copilului.
Creşterea capacităţii instituţionale a
DSP, ANR, CJ, APL, ONG,
31.12.2018
Conducătorii
autorităţilor publice locale în procesul de
unităţilor
identificare a nevoilor de sănătate, dezvoltare şi
implementare a programelor/intervenţiilor de
sănătate adresate comunităţilor de romi.

9.4

Prevenirea discriminării cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome care accesează
serviciile de sănătate.

10.
10.1

Asigurarea sistemului de locuire şi mică infrastructură
Programul-pilot "Locuinţe sociale pentru
comunităţile de romi", aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.237/2008.
Măsuri dedicate incluziunii sociale şi reducerii
sărăciei populaţiei defavorizate de la nivel
urban.
Prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară se vor intabula gratuit proprietăţile,
inclusiv ale romilor.
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a
autorităţilor administraţiei publice locale în
vederea dezvoltării planurilor locale de acţiune
privind incluziunea romilor.

10.2

10.3

10.4

11
11.1

11.2

12
12.1
12.2

12.3

unităţi de învăţământ, DSP,
ANR, APL, ONG, CJ,
Colegiul Medicilor

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

APL

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

APL

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

OCPI

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

APL

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

Promovarea patrimoniului cultural al romilor
Iniţierea unor proiecte culturale pentru
APL, ANR, Direcţia Jud.
31.12.2018
Conducătorii
păstrarea, dezvoltarea şi promovarea
pentru Cultură, Culte şi
unităţilor
patrimoniului cultural al romilor.
Patrim. Cult., CJ, Muzeul
Naţional al Unirii
Proiecte de promovare a interculturalităţii şi a
ISJ, APL, ANR, Direcţia
31.12.2018
Conducătorii
culturii romilor în spaţiul public.
Jud. pentru Cultură, Culte şi
unităţilor
Patrim. Cult., CJ, Muzeul
Naţional al Unirii
Dezvoltarea serviciilor sociale și de protecția copilului care se adresează problematicii minorității rome
Promovarea valorilor familiale prin campanii
CJ-DGASPC, ONG-uri
31.12.2018
Conducătorii
de informare şi sensibilizare.
unităţilor
Dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării
CJ-DGASPC, CL
31.12.2018
Conducătorii
copilului de familie şi asigurarea creşterii şi
unităţilor
educării acestuia în cadrul comunităţii şi
instruirea personalului aferent.
Iniţierea unor campanii de informare şi
CJ-DGASPC, CL, ONG-uri 31.12.2018
Conducătorii

66

13
13.1

13.2

13.3

13.4

14
14.1

14.2

sensibilizare în vederea prevenirii abuzului şi a
oricărei forme de violenţă asupra copilului,
inclusiv prin încurajarea parteneriatelor între
structurile publice locale pentru protecţia
copilului şi ONG.
Asigurarea respectării justiţiei şi ordinii publice
Continuarea alocării de locuri distincte pentru
IJP, IJJ
admiterea la instituţiile de formare profesională
iniţială ale MAI.
Organizarea de campanii de promovare şi
IJP, IJJ
respectare a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
Derularea a diferite programe de informare
IJP, IJJ
pentru identificarea şi soluţionarea corectă a
cazurilor de discriminare.
Iniţierea şi desfăşurarea unor programe de
IJP, IJJ
educaţie juridică, civică şi de prevenire, în
colaborare cu membrii minorităţii rome.
Administraţie şi dezvoltare comunitară
Intensificarea activităţilor privind cunoaşterea
APL, IJP
problematicii cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome în scopul înregistrării în
evidenţele stării civile, precum şi în vederea
eliberării certificatelor de stare civilă şi ale
actelor de identitate.
Evaluarea activităţii Birourilor Judeţene pentru
ANR, Instituţia Prefectului
Romi, Birourilor Regionale ale ANR şi a
experţilor locali pentru problemele romilor care
activează în cadrul Primăriilor cu accent pe
implicarea acestora în implementarea măsurilor
cuprinse în Strategia Guvernului.

unităţilor

31.12.2018

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

31.12.2018

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

31.12.2018

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

31.12.2018

Insp. Sef IJP, Insp
sef.IJJ

31.12.2018

Primari
Insp. Sef IJP

31.12.2018

Conducătorii
unităţilor

15. TINERET ȘI SPORT

Nr.crt.
1
1.1

2
2.1

2.2

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
Termen de
Persoana
realizare
finalizare
responsabilă
Asigurarea accesului tuturor tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală cât şi non-formală.
Orientarea educaţiei non-formale către
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Director DJST Alba
domenii care asigură buna integrare socială
Sport și Tineret,
a tinerilor şi manifestarea lor mai activă şi
Inspectoratul Școlar Județean
mai responsabilă: educaţie pentru cetăţenie
Alba, Agenția Județeană
şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce
pentru Ocuparea Forței de
le revin ca tineri şi ca viitori adulţi, educaţie
Muncă,ONG-uri
şi orientare antreprenorială timpurie,
educaţie pentru muncă, educaţie pentru un
stil de viaţă sănătos.
Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală si creşterea interesului tinerilor de a participa la activitati de
educaţie non-formală.
Creșterea atractivității ofertelor de educație
Direcția Județeană pentru
31.12.2019
Directorul DJST
non-formală şi în acelaşi timp, dezvoltarea
Sport și Tineret, ONG-uri
Alba
activităţilor de voluntariat ale tinerilor și a
celor iniţiate de ONGT-uri, centre de
tineret, etc.
Promovarea în rândul tinerilor, prin
31.12.2019
Directorul
unitățile de învățământși ONGT, a
Direcția Județeană pentru
DJST Alba
oportunităților de educație non-formală
Sport și Tineret,
Inspectoratul Școlar Județean
Alba, Universitatea
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”1 Decembrie 1918” Alba
Iulia
3

Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură şi creaţie culturală de calitate.
Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret O.N.G-uri

3.1

Stimularea interesului tinerilor pentru
valorificarea tradiţiilor culturale locale
specifice zonei și a potențialului turistic
(obiective turistice, flora, fauna, etc) din
județul Alba și la nivel național.

4
4.1

Susţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii tinerilor
Desfăsurarea de campanii în şcoli pe teme
31.12.2019
Director executiv
privind alimentaţia sănătoasă prevenirea
Direcția Județeană pentru
consumului de droguri, prevenirea bolilor
Sport și Tineret, I.S.J, D.S.P.,
cu transmitere sexuală etc.Desfășurarea de
A.N.A.
acţiuni aliniate la Strategia Naţională
Antidrog 2013 – 2020 pentru prevenirea
consumului de droguri, alcool și tutun în
rândul adolescenților și tinerilor.
Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber de către tineri, atât în modalităţi organizate cât şi în
modalităţi informale.
Dezvoltarea ofertelor de petrecere a
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
vacantelor şi creşterea calităţii reţelelor de
Sport și Tineret
Alba
tabere si campusuri de vacanţă pentru
tineret.
Implicarea ONGT şi a tinerilor în
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
dezvoltarea facilităţilor de timp liber şi în
Sport și Tineret, O.N.G.-uri
Alba
gestionarea lor, inclusiv pe bază de
voluntariat. Cresterea numarului de copii si
tineri care petrec vacantele de vara , in
mod organizat, in taberele tematice si
nationale ale MinisteruluiTineretului și
Sportului la nivel judeţean şi naţional.
Îmbunătățirea ofertei de petrecere a
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
vacanțelor (tabere sociale), pentru copii și
Sport și Tineret,
Alba
tinerii instituționalizați, cu situație
Inspectoratul Școlar Județean
materială precară, de asemenea, a copiilor
Alba, D.G.A.S.P.C Alba
şi tinerilor cu dizabilităţi, încadraţi într-o
formă de învăţământ.
Realizarea educaţiei prin sport şi activitate fizică pentru formarea unui stil de viaţă sănătos, a dezvoltării ca
cetăţeni activi şi responsabili și încurajarea asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului şi mişcării.
Creşterea numărului practicanţilor de sport
Direcția Județeană pentru
31.12.2019
Director executiv
în rândul copiilor şi tinerilor inclusiv prin
Sport și Tineret, I.S.J., APL,
amplificarea sistemului de competiţii
CLUBURI SPORTIVE
sportive de masă (pentru toţi); Asigurarea
accesului elevilor şi copiilor în bazele
sportive și acordarea de facilităţi tinerilor în
utilizarea în timpul liber a bazelor sportive
existente.
Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale,
culturale, economice, de sănătate.
Sprijinirea initiaţivelor tinerilor sub forma
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
consiliului judeţean al elevilor, consilii
Sport și Tineret Alba,
Alba
consultative ale tinerilor, unor simpozioane, Inspectoratul Școlar Județean
seminarii şi evenimente similare, cu
Alba, O.N.G. -uri
participarea autorităţilor locale, ong-urilor
în vederea dezbaterii situaţiei reale a
tinerilor la nivelul judeţului Alba
respectiv, identificarea nevoilor tinerilor,
oportunităţile şi perspectivele acestora.

5
5.1

5.2

5.3

6
6.1

7
7.1
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Decembrie 2019

Directorul
DJST Alba

7.2

8
8.1

8.2

9
9.1

9.2
9.3

9.4
10
10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

10.6
10.7
10.8
11
11.1

12
12.1

Finanțarea ONG-urilor în cadrul
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
concursurilor locale de proiecte prin
Sport și Tineret
Alba
prezentarea a celor mai bune iniţiative de
participare şi decizie a tinerilor.
Promovarea unor măsuri, în favoarea tinerilor, prin care sã fie asigurată tranziţia coerentă de la sistemul
educaţional către piaţa forţei de muncã.
Identificarea încă din şcoală şi încurajarea
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
dezvoltării spiritului antreprenorial în
Sport și Tineret,
Alba
rândul tinerilor și orientare in carieră.
Inspectoratul Scolar
Judeteana Alba ,
Universitatea 1 Decembrie
1918 Alba Iulia, O.N.G.-uri
Iniţierea de acţiuni de integrare, care să
Direcția Județeană pentru
Decembrie 2019
Directorul DJST
îmbunătăţească accesul pe piaţa muncii al
Sport și Tineret, O.N.G.-uri
Alba
tinerilor dintr-o serie de grupuri vulnerabile
D.G.A.S.P.C, A.J.O.F.M.
social: femei, cetăţeni români de etnie
romă, tineri cu nevoi speciale, tineri
instituționalizați, precum şi persoane cu
nivel scăzut de școlarizare şi calificare
profesională.
Susţinerea sportului de performanţă.
Desemnarea ramurilor de sport prioritare în
Directorul DJST
Direcția Județeană pentru
judeţul Alba şi de perspectivă din judeţul
Ianuarie 2019
Alba
Sport și Tineret
Alba.
Întocmirea calendarului competiţional
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Ianuarie 2019
judeţean.
Sport și Tineret
Alba
Organizarea etapelor judeţene ale
Directorul DJST
campionatelor naţionale la ramurile de sport
Alba
Direcția Județeană pentru
care se practică în judeţ, dar şi a altor
Decembrie 2019
Sport și Tineret
competiţii pentru susţinerea activităţii de
performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor.
Organizarea de competiţii sportive cu
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Decembrie 2019
caracter de selecţie.
Sport și Tineret
Alba
Încurajarea sportului de masă.
Întocmirea calendarului acţiunilor şi
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Ianuarie 2019
activităţilor sportiv- recreative
Sport și Tineret
Alba
Creşterea gradului de participare a
Directorul DJST
Direcția Județeană pentru
populaţiei de toate categoriile în activităţile
Decembrie 2019
Alba
Sport și Tineret
de practicare a exerciţiilor fizice şi sportului
Sprijinirea activităţii Asociaţiei Judeţene
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Decembrie 2019
Sportul pentru toţi Alba
Sport și Tineret
Alba
Sprijinirea activităţii A.O.R. filiala Alba
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Decembrie 2019
Sport și Tineret
Alba
Sprijinirea administraţiei publice locale şi
Directorul DJST
Direcția Județeană pentru
Decembrie
judeţene în vederea organizării de acţiuni
Alba
Sport și Tineret
2019
sportive de masă
Organizarea de acţiuni sportive pentru
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Decembrie 2019
persoanele cu handicap
Sport și Tineret
Alba
Organizarea de competiţii sportive în cadrul
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Decembrie 2019
Programului ,,ROMÂNIA ÎN MIŞCARE”
Sport și Tineret
Alba
Organizarea de acţiuni sportive în cadrul
Direcția Județeană pentru
Directorul DJST
Decembrie 2019
Programului ,,CAMPIONII ROMÂNIEI”
Sport și Tineret
Alba
Creşterea numărului de asociaţii sportive şcolare.
Susţinerea înfiinţării asociaţiilor sportive
Direcția Județeană pentru
31.12.2019
Director executiv
şcolare la nivelul instituţiilor de învăţământ
Sport și Tineret
din judeţ.
Susţinerea organizării şi desfăşurării competiţiilor sportive şcolare şi universitare.
Implicarea DJST în organizarea
Directorul DJST
Direcția Județeană pentru
competiţiilor sportive universitare, a celor
Decembrie 2019
Alba
Sport și Tineret
din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului
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13
13.1

13.2

Şcolar şi a Olimpiadei Gimnaziilor.
Formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul sportului.
Asigurarea funcţionalităţii punctului de
Direcția Județeană pentru
informare-documentare din cadrul DJST
Sport și Tineret
Alba
Perfecţionarea pregătirii voluntarilor în
sport şi implicarea activă a acestora în
Direcția Județeană pentru
organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şi
Sport și Tineret
activităţilor sportive cuprinse în calendarul
propriu al DJST Alba

Decembrie 2019

Directorul DJST
Alba
Directorul DJST
Alba

Decembrie 2019

16. ENERGIE

Nr.crt.
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Obiectivul/Acţiuni

Entitatea implicată în
realizare
Creșterea securității energetice a județului Alba
SDEE Transilvania Sud
Reabilitare clădire sediu SDEE Alba Iulia
S.A. S.D.E.E. ALBA
Mărire grad de siguranță LEA 20 kV
SDEE Transilvania Sud
Avram Iancu - LEA 20 kV Băița din Stația
S.A. S.D.E.E. ALBA
Cîmpeni
Modernizare LEA 0,4 kV și branșamente
SDEE Transilvania Sud
Teiuș
S.A. S.D.E.E. ALBA
SDEE Transilvania Sud
Modernizare LEA 0,4 kV Hăpria
S.A. S.D.E.E. ALBA
SDEE Transilvania Sud
Modernizare LEA 0,4 kV Tătârlaua
S.A. S.D.E.E. ALBA

P R E F E C T,
Dănuț-Emil Hălălai
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Termen de
finalizare
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Persoana
responsabilă
Director
S.A. S.D.E.E.
Director
S.A. S.D.E.E.
Director
S.A. S.D.E.E.
Director
S.A. S.D.E.E.
Director
S.A. S.D.E.E.

