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I. CONSIDERAȚII GENERALE 
 

Planul de acţiuni 2021 este un document pragmatic, elaborat pe baza Programului de 
Guvernare 2020-2024, prin care au fost stabilite  priorităţile de dezvoltare ale judeţului Alba, 
pentru anul 2021. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, Prefectul județului Alba, în calitate de reprezentant al 
Guvernului, acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare. În acest sens se elaborează anual  Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Alba 
a obiectivelor Programului de Guvernare, în baza art. 6  din Hotărârea Guvernului nr.906 din 
2020 pentru aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 

Planul de acțiuni 2021 a fost elaborat de către Serviciul dezvoltare economică, 
conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă din cadrul 
Instituției Prefectului Județul Alba, pe baza propunerilor serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, administrației publice 
locale şi altor instituţii publice sau organizații non-guvernamentale. 

Elaborarea Planului de acţiuni 2021 s-a realizat cu consultarea și participarea unui număr 
de 57 factori instituționali locali implicați ( primării ale comunelor, orașelor și municipiilor din 
județul Alba, Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Colegiul 
Național militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia, servicii publice deconcentrate, alte instituții publice 
cu reprezentare în cadrul Colegiului Prefectural al Județului Alba și organizații non-
guvernamentale. Planul de acțiuni a fost întocmit  respectând structura capitolelor din 
Programul de Guvernare 2020-2024 și cuprinde 18 capitole, un număr de 161 obiective și  828 
acțiuni. Din punct de vedere al structurii, Planul de acţiuni 2021 cuprinde două părți, astfel : 
prima parte prezintă obiectivele generale stabilite în Programul de Guvernare 2020-2024 și  
direcțiile de acţiune propuse pentru realizarea acestor obiective.  Partea a doua  prezintă 
obiectivele specifice şi activitățile prevăzute cu indicatori de rezultat, termene şi responsabilităţi 
precise, fapt care va  permite o urmărire riguroasă a modului de realizare a acestora. Serviciul 
dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii 
de urgenţă  va monitoriza modul de realizare a acţiunilor prevăzute în plan, prin instrumentele 
de monitorizare semestrială și urmând dispozițiile  și procedurile operaționale stabilite de 
Ministerul Afacerilor Interne. 

 
1. Finanțe publice 

 
Obiectiv general 
 Susținerea unui model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiții, stimularea și dezvoltarea 

capitalului, creșterea competitivității companiilor românești și transformarea digitală a 
economiei și administrației, eficientizarea cheltuielilor statului și combaterea sărăciei. 

Direcții de acțiune 
 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; 
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 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. 
Instituții implicate 

 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba 
 Biroul Vamal de Interior Alba 

 
2. Investiții și proiecte europene 

 
Obiectiv general 
Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene  și  dezvoltarea unui portofoliu de 
proiecte mature pentru demararea cu celeritate a implementării în perioada 2021-2027. 
Direcții de acțiune 
 Asigurarea îndeplinirii atribuțiilor delegate prin Acordul de delegare a anumitor atribuții 

privind implementarea POCU 2014-2020; 
 Asigurarea îndeplinirii previziunilor din declarațiile de cheltuieli privind  estimările pentru 

anul 2021 cu privire la contribuția UE din FESI la termenele asumate respectiv o valoare 
totală a cererilor procesate de OIR POSDRU Regiunea Centru si transmise la AM in valoare 
de133.412.242  lei; 

 Asigurarea procesului corespunzător de contractare în cadrul apelurilor de proiecte lansate 
de DG PECU a proiectelor selectate; 

 Asigurarea închiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
pentru perioada de programare 2007-2013; 

 Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune; 
 Dezvoltarea comunităților din mediul rural prin creșterea rolului Grupurilor de Acțiune 

Locală; 
 Accelerarea procesului de dezvoltare rurală , inclusiv a serviciilor din spețiul rural; 
 Creșterea performanței și eficienței  sectorului agroalimentar cu accente pe calitatea și 

diferențierea produselor; 
 Restructurarea și creșterea performanței  în sectorul pomicol; 
Instituții implicate 

 OIR POSDRU Regiunea Centru; 
 Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba; 

 
3. Economie, antreprenoriat și turism 

 
Obiectiv general 
Susținerea mediului de afaceri pentru promovarea de soluții și capacități inovative în principal 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv din domeniile afectate de pandemia de 
coronavirus, respectiv turism, industria ospitalității, industriile creative. 
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Direcții de acțiune 

 Creșterea  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 
 Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi a produselor turistice din 

judeţul Alba 
 Programul multianual de marketing şi promovare turistică a judeţului Alba 
 Programul multianual de signalistică turistică a judeţului Alba 

Instituțiile implicate  
 Consiliul Județean Alba,  
 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba,  
 Serviciul Județean de Metrologie Legală Alba 

 
4. Energie 

 
Obiectiv general 

Asigurarea securității energetice  în acord cu contextul european al unei viitoare piețe 
integrate. 

Direcții de acțiune 
 Creșterea securității energetice a județului Alba 

Instituțiile implicate  
 Distribuție Energie Electrică România S.A. - Sucursala Alba 
 
5. Mediul, apele și pădurile 

 
Obiectiv general 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru combaterea efectelor schimbărilor 
climatice în vederea îndeplinirii obiectivelor Acordului de la Paris, precum și în contextul 
adoptării Pactului Ecologic European. 

Direcții de acțiune 
 Combaterea schimbărilor climatice 
 Reciclare și economie circulară. Managementul eficient al deşeurilor 
 Calitatea aerului și protecția atmosferei 
 Situri contaminate și chimicale 
 Biodiversitate și arii naturale protejate 
 Controlul poluării industriale 
 Administrarea resurselor de apă 
 Administrarea lucrărilor hidrotehnice 
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 Asigurarea fluxului informațional și a sistemului de apărare împotriva inundațiilor 
 Conservarea și dezvoltarea capitalului din domeniul mediului 
 Gestionarea durabilă a fondului forestier din România 
 Protejarea și dezvoltarea fondului forestier 

Instituțiile implicate  
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, 
 Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu,  
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba,  
 Direcția Silvică Alba,  
 Garda Forestieră Județeană Alba. 

 
6. Transporturi și infrastructură 

 
Obiectiv general 
Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru creșterea nivelului de trai, stimularea investițiilor, 
crearea de noi locuri de muncă, creșterea mobilității cetățenilor și a mărfurilor și pentru 
scoaterea din izolare a zonelor subdezvoltate. 
Direcții de acțiune 

 Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier de drumuri județene, continuarea lucrărilor 
de drumuri și poduri propuse pentru anul 2021; 

 Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier de drumuri județene, prin demararea unor 
lucrări noi; 

 Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentației de avizare a  lucrărilor de 
investiții, studii de fezabilitate, aferente obiectivului de reabilitare a sistemului rutier 
județean; 

 Asigurarea siguranței  și securității pentru călători și pentru marfă, printr-un 
management de calitate și prin proceduri clare. 

Instituțiile implicate  
 Consiliul Județean Alba 
 Inspectoratul Teritorial 4-I.C.J.Alba 
 

7. Dezvoltare, lucrări publice și administrație 
 
Obiectiv general 

Dezvoltarea infrastructurii de bază și creșterea calității serviciilor de utilități publice la 
nivelul mediului urban și rural. 

Direcții de acțiune 
 Asigurarea infrastructurii de bază și a serviciilor de utilități publice la nivelul tuturor 

localităților din mediul urban  din județ. 
 Asigurarea infrastructurii de bază și a serviciilor de utilități publice la nivelul tuturor 

localităților din mediul 
 rural  din județ. 
 Realizarea planificării strategice în domenii de interes majore în județul Alba, pentru  

perioada de programare 2021-2027 
 Accelerarea reformei funciare. 
 Recepţia lucrărilor de măsurători terestre 
 Stadiul implementării cadastru general 
 Stadiul implementare aplicații RENSS și RAN 
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Instituțiile implicate  
 Consiliul Județean Alba, Primării UAT –uri jud. Alba 
 Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba 
 

8. Agricultură și dezvoltare rurală 
 
Obiectiv general 

Dezvoltarea sustenabilă și diversificată a sectorului agricol, care să asigure securitatea 
alimentară,  protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, conform obiectivelor UE, 
precum și consolidarea relațiilor și serviciilor socio-economice în zonele rurale. 
 
Direcții de acțiune 

 Implementarea politicilor MADR in sectoarele vegetal, zootehnic, imbunatatiri funciare, 
industria alimentara, promovarea si prelucrarea produselor agricole 
 Asigurarea securitatii alimentare a judetului 
 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. Acordarea de asistență tehnică de specialitate  și 
consultanță agricolă 
 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 
 Respectarea normelor legale in vigoare (comunitare si nationale) privind producerea, 

prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor 
 Intarirea capacitatii administrative si reforma institutionala  a ITCSMS Alba 
 Prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare 
 Prevenirea  apariției  focarelor de pestă porcine africană 
 Mentinerea conditiilor tehnice conform legislatiei in vigoare  pentru efectarea in conditii 

corespunzatoare a analizelor din programul  actiunilor de supraveghere, prevenire, control si 
eradicare a bolilor  la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si 
protectia mediului, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de 
supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor 
 Autorizarea și înregistrarea tuturor unităților sanitare veterinare și pentru siguranța 

alimentelor, 
 Îmbunătățirea calității terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătățiri funciare, 
 Gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, alunecări de teren, 
 Acordarea de avize, acorduri tehnice și alte acte de către ANIF  FTIF Alba, 
 Organizarea unui sistem informațional efficient, 
 Acordare plăți directe și ajutoare naționale și tranzitorii, 
 Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole, 
 Acordarea ajutorului comunitar pentru asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri 

pentru struguri de vin. 
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Instituțiile implicate  

 Direcția pentru Agricultură Județeană Alba,  
 ITCSMS Alba, DSVSA Alba,  
 ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Alba,  
 APIA Centrul județen Alba  

 
9. Cercetare, inovare și digitalizare 

 
Obiectiv general 
Dezvoltarea economiei, administrației publice și societății, prin promovarea digitalizării, inovării 
și tehnologiei digitale, utilizând rezultatele cercetărilor științifice. 
Direcții de acțiune 
 Organizarea unor manifestări științifice cu scopul dezvoltării schimbului de informații în 

domeniul cercetării 
 Dezvoltarea proiectelor de cercetare științifică 
 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 unitareși dezvoltarea unui sistem informațional unic, care să faciliteze 
accesul la informații de interes public. 

 Continuarea procesului de armonizare cu standardele și regulamentele europene 
 
Instituțiile implicate  

 Universitatea 1 Decembrie 1918 
 Direcția Regională de Statistică Alba 
 

10. Muncă și protecție socială 
 
Obiectiv general 

Dezvoltarea serviciilor integrate și centrate pe nevoile beneficiarilor sistemului de muncă 
și protecție socială, care vor oferi toată paleta de servicii și beneficii sociale,  consiliere și 
mediere pentru piața muncii sau pentru pensionare. 
 
Direcții de acțiune 

 Încurajarea muncii și flexibilizarea pieței muncii concomitent cu creșterea numărului de locuri de 
muncă și a salariaților cu forme legale, 

 Consolidarea rolului instituțional al Inspecției Muncii, 
 Respect si demnitate pentru femei si unele categorii defavorizate de persoane pe piata muncii 

din Romania, 
 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, 
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 Ucenicia la locul de muncă, 
 Asigurarea unor condiţii de trai decente pentru familiile în dificultate şi categoriile sociale 

vulnerabile, 
 Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile, 
 Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul 

cetăţenilor, 
 Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi plată a pensiilor 
 Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și sistemului de asigurare 

la accidente de muncă și boli profesionale 
 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 / centru de abilitare și reabilitare, centre de 
îngrijire şi asistenţă, locuinţe maxim protejate pentru persoane cu handica, 

 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii sociale a 
acestora, 

 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 
 
Instituțiile implicate 
 Inspectoratul Teritorial de Muncă,  
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba,  
 Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba,  
 Casa Judeteana de Pensii Alba,  
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba 

 
11. Sănătate 
 

Obiectiv general 
Situarea pacientului în centrul sistemului de sănătate și asigurarea accesului acestuia la servicii 
de sănătate la standarde europene. 
Direcții de acțiune 

 Reconfigurarea sustenabilităţii şi asigurarea unor standarde de calitate şi siguranţa în sistemul 
de sănătate 

 Ameliorarea continuă a calităţii serviciiilor medicale şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei 
 Digitalizare  şi E-Sănătate 
 Asigurarea accesului pacienţilor la medicamente şi dezvoltarea sistemului de evaluare a 

tehnologiilor medicale în vederea utilizării medicamentelor inovative eficiente şi a altor 
tehnologii inovative , concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice 

 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
Instituțiile implicate 

 Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  
 Direcţia de Sănătate Publică Alba 
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12. Educație 
 

Obiectiv general 
Modernizarea și digitalizarea  procesului educațional și interconectarea bazelor de date, 
pentru a permite abordări integrate pentru  învățământul preuniversitar. 

Direcții de acțiune 
 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. Editare şi difuzare de carte şi 
de publicaţii. 

 Dezvoltarea domeniului  privind activităţi ştiinţifice, antreprenoriale, metodice, culturale 
 Dezvoltarea marketing-ului  educaţional, publicitate/diseminare informații privind Casa 

Corpului Didactic Alba. 
 Dezvoltarea profesională a personalului din cadrul Casei Corpului Didactic . 
 Dezvoltarea sistemului de monitorizare, evaluare și raportare a realizării obiectivelor 

instituționale. Modalități de raportare. 
Instituțiile implicate 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, 
 Unităţile de învăţământ, 
 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba,  
 Casa Corpului Didactic, Furnizori de programe de formare 

 
13. Tineret și sport 
 

Obiectiv general 
Consolidarea și extinderea unor programe și măsuri pentru creșterea implicării tinerilor 
în activități culturale, sportive și pentru tineret. 

Direcții de acțiune 
 Asigurarea  accesului tuturor tinerilor la formare şi educaţie de calitate,  atât formală cât 

şi non-formală. 
 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. 
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Instituțiile implicate 
 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret,  
 Inspectoratul Școlar Județean Alba 

 
14. Cultură și minorități 
 

Obiectiv general 
Adaptarea domeniului cultural la dinamica schimbărilor din societate și dezideratul 
conservării valorilor identitare românești și ale minorităților naționale. 

Direcții de acțiune 
 Protejarea patrimoniului cultural  naţional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor 

istorice 
 Coordonarea activităţii cultural-artistice din judeţ 
 Implementarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret 2015 - 2020 în anul 2020 
 Acordarea unei atenții deosebite celor mai vulnerabili tineri 
 Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protejării şi promovării 

patrimoniului cultural-naţional mobil şi imobil (monumente ecleziastice şi obiecte religioase 
de patrimoniu). 

Instituțiile implicate 
 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba,  
 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,  
 Consiliul Judeţean Alba,  
 Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia,  
 Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. 

 
15. Justiție 
 

Obiectiv general 
Combaterea și prevenirea corupției în cadrul structurilor administrația publică. 

Direcții de acțiune 
 Combaterea și prevenirea corupției în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne  

organizate la nivelul județului Alba 
 Educația juridică-creșterea gradului de informare în domeniul judridic 
Instituțiile implicate 

 Instituția Prefectului Județul Alba, 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba, 
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență,  
 Inspectoratul de Politie Județean Alba. 

 
16. Afaceri interne 
 

Obiectiv general 
Modernizarea sistemului de ordine publică, pentru a oferi siguranță individului și 
comunității, pentru a impune ordine și respect față de lege și pentru a  asigura un mediu 
favorabil pentru dezvoltarea de servicii publice de calitate. 

Direcții de acțiune 
 Prevenirea criminalităţii şi cooperare interinstituţională; 
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţia cetăţeanului, combaterea infracţionalităţii; 
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 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; 
 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; 

 Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, 
instituţiilor şi operatorilor privaţi; 

 Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns; 
 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; 

Instituțiile implicate 
  Instituția Prefectului Județul Alba, 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba,  
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 
  Inspectoratul de Politie Județean Alba,  
 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba. 

 
17. Apărare națională 

 
Obiectiv general 

Dezvoltarea capabilităţi de înaltă tehnologie, a resurselor umane înalt educate în 
domeniul apărării și creșterea rezilienţei naționale, bazată pe pregătirea populației, a 
economiei și a teritoriului pentru apărare. 

Direcții de acțiune 
 Modernizarea învăţământului militar pentru a se alinia la evoluţia, 
 Realizarea eficientă a Strategiei naționale de apărare la nivelul  județului Alba. 
Instituțiile implicate 

 Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”Alba Iulia,  
 Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Alba 
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18. Afaceri externe 
 
Obiectiv general 

Dezvoltarea cooperării și schimbului de bune practici cu autorități locale din alte țări. 
Direcții de acțiune 

 Dezvoltarea cooperării cu autorități ale administrației locale din străinătate; 
 Actualizarea bazei de date cu relațiile externe existente la nivelul autorităților 

administrației publice locale. 
Instituțiile implicate 

 Consiliul Județean Alba, Instituția Prefectului Județul Alba. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

IIII..  AACCŢŢIIUUNNIILLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  CCAARREE  VVOORR  FFII  RREEAALLIIZZAATTEE  DDEE    CCĂĂTTRREE  SSEERRVVIICCIIIILLEE  

PPUUBBLLIICCEE  DDEECCOONNCCEENNTTRRAATTEE,,  DDEE  AALLTTEE  SSTTRRUUCCTTUURRII  JJUUDDEEŢŢEENNEE  AALLEE  

AADDMMIINNIISSTTRRAAŢŢIIEEII  PPUUBBLLIICCEE  CCEENNTTRRAALLEE,,  DDEE  SSUUCCUURRSSAALLEE//FFIILLIIAALLEE  AALLEE  

CCOOMMPPAANNIIIILLOORR  NNAAŢŢIIOONNAALLEE  ȘȘII  AAUUTTOORRIITTĂĂȚȚIILLEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAȚȚIIEEII  PPUUBBLLIICCEE  

LLOOCCAALLEE,,  ÎÎNN  AANNUULL  22002211  

 
 

1. FINANȚE PUBLICE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Combaterea criminalităţii economico-sociale 

1.1 Considerarea evaziunii fiscale 

drept infracţiune economico-

financiară şi pedepsirea ei ca 

atare. 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Nr. cazuri evaziune fiscală depistate; 

Valoare prejudiciu; 

Nr. sesizări penale. 

Șef Administrație 

1.2 Depistarea, combaterea, 

limitarea şi ţinerea sub control 

a fenomenului de evaziune 

fiscală. 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Număr  acţiuni de control; 

Număr inspecţii fiscale; 

Număr Controale inopinante; 

Constatari la fata locului. 

 

Șef Administrație 

1.3 Cooperarea cu administraţii 

fiscale din alte state, prin 

schimbul de informaţii fiscale. 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Nr. acte de control 

Nr.rapoarte de verificare 

Nr. cereri privind verificarea valabilităţii 

codurilor de înregistrare în scopuri de 

TVA şi a datelor de identificare ale 

persoanelor juridice înregistrate în 

scopuri de TVA în alte state membre 

Nr. de cereri privind informaţiile primite 

prin sistemul VIES 

Șef Administrație 

2 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. 

2.1 Creşterea capacitătii 

administrative a instituţiilor de 

colectare a impozitelor şi 

taxelor. 

 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Valoare încasări la bugetul de stat 

consolidat 

 

Șef Administrație 

2.2 Intensificarea urmăririi 

execuţiei bugetului de stat 

pentru toate sursele de venituri 

bugetare; creşterea eficienţei 

colectării veniturilor prin:-

creşterea colectării prin 

conformare voluntară sau prin 

intensificarea măsurilor de 

executare silită. 

 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Valoare încasări prin executare silită 

 

 

Șef Administrație 

3 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. 

3.1 Creşterea capacităţii 

administrative de a oferi 

servicii de calitate în relaţia cu  

toţi contribuabilii; informarea 

corectă a contribuabililor în 

ceea ce priveşte termenele de 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Nr. apeluri asistenta telefonică ; 

Nr. întâlniri de lucru cu contribuabilii; 

 

Șef Administrație 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

depunere a declaraţiilor fiscale, 

de plată a obligaţiilor fiscale şi 

modificările aduse legislaţiei 

fiscale. 

4. Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ teritoriale în elaborarea bugetelor locale şi execuţia acestora 

 

4.1 Raportarea la MFP a situaţiilor 

privind execuţia operativă a 

contului Trezoreriei Statului; 

contului de execuţie a 

cheltuielilor bugetului de stat 

în profil economic şi 

proiectelor de buget local a 

bugetelor locale iniţiale şi 

rectificate; execuţia bugetelor 

locale pe ansamblul judeţului 

Alba şi a situaţiei 

disponibilităţilor existente în 

conturile unităţilor 

administrativ  teritoriale. 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Valoarea încasărilor la bugetul local 

Valoare plăților efectuate la nivel local 

 

 

Șef Administrație 

4.2 Verificarea, centralizarea şi 

raportarea la MFP a situaţiilor 

privind conturile de 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. 

 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Plăţi efectuate la nivelul bugetului  

creditelor interne 

Încasări realizate la nivelul bugetului  

institutiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii 

Plăţi efectuate la nivelul bugetului  

instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau partial din venituri 

proprii 

Plăţi efectuate pentru proiecte cu 

finanţare din FEN postaderare 

Șef Administrație 

4.3 Monitorizarea permanentă a 

cheltuielilor de personal şi a 

numărului de posturi la 

unităţile administrativ 

teritoriale din judeţul Alba. 

 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări Șef Administrație 

5 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. 

5.1 Urmărirea mişcărilor de 

produse accizabile în regim 

suspensiv de accize. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Numărul total de mişcări emise la nivel 

naţional/ Număr mişcări primite 

Nr.documente administrative-electronice 

Nr. documente primite 

 

Şef Birou Vamal 

 

5.2 Îmbunătăţirea activităţii de 

supraveghere a producţiei de 

produse accizabile de către 

gospodăriile individuale. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Sume încasate reprezentând accize 

alcool etilic, ca urmare a deciziilor de 

impunere întocmite pentru gospodăriile 

individuale 

Număr de decizii de impunere 

 

Şef Birou Vamal 

 

5.3 Eliberarea autorizaţiilor/ 

atestatelor în domeniul 

produselor accizabile. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Număr de autorizaţii/atestate emise  în 

domeniul produselor accizabile şi 

Nr. decizii  privind actualizarea 

garanţiilor aferente antrepozitelor fiscale 

şi destinatarilor înregistraţi  din raza de 

competenţă a BVI Alba. 

 

Şef Birou Vamal 

 

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

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

6.1 Organizarea şi desfăşurarea de 

acţiuni şi controale în domeniul 

vamal în ceea ce priveşte 

prevenirea importurilor şi 

introducerii pe piaţă a unor 

produse care să prejudicieze 

sănătatea şi viaţa 

consumatorilor sau interesul 

economic al acestora; 

prevenirea şi combaterea 

traficului cu mărfuri care 

încalcă un drept de proprietate 

intelectuală. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Număr de notificări întocmite către 

autorităţiile cu atribuţii în supravegherea 

pieţei 

Şef Birou Vamal 

 

6.2 Efectuarea şi urmărirea 

încheierii operaţiunilor de 

tranzit. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Număr de tranzite sosite/emise Şef Birou Vamal 

 

7 Creşterea eficacităţii administraţiei vamale prin creşterea gradului de colectare 

 

7.1 Realizarea activităţii de control 

vamal ulterior. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Sume constatate suplimentar de plată în 

urma reverificării declaraţiilor vamale/ 

Număr declaraţii vamale reverificate. 

Şef Birou Vamal 

 

7.2 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. 

 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Număr  declaraţii vamale de export: 

 

 

Şef Birou Vamal 

 

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

 

8.1 Pregătirea continuă a 

personalului vamal prin şedinţe 

de pregătire profesională şi 

prin participarea la cursuri de 

formare şi instruire. 

Biroul Vamal de 

Interior Alba 

31.12.2021 Număr de şedinţe de pregătire 

profesională şi participarea la cursuri de 

formare şi instruire 

Şef Birou Vamal 

 

 

 

 

2. INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Asigurarea îndeplinirii atribuțiilor delegate prin Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POCU 2014-

2020 

1.1 Urmărirea corectitudinii și respectării 

termenelor procedurale în procesul 

de verificare rapoarte tehnice de 

progres, a cererilor de 

rambursare/plată/prefinațare depuse 

de către beneficiari 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

 

 

31.12.2021 Număr cereri de plată Director executiv 

1.2 Nici o suspiciune de neregula 

neinvestigata in termenul legal de 

către structurile de control din cadrul 

OI/OIR, din totalul suspiciunilor de 

neregula/frauda transmise de către 

DG PECU 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

 

31.12.2021 Număr nereguli investigate Director executiv 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

2 Asigurarea îndeplinirii previziunilor din declarațiile de cheltuieli privind  estimările pentru anul 2021 cu privire la contribuția UE 

din FESI la termenele asumate respectiv o valoare totală a cererilor procesate de OIR POSDRU Regiunea Centru si transmise la 

AM in valoare de 133.412.242  lei 

2.1 Îndeplinirea la timp a previziunilor 

din declarațiile lunare de cheltuieli la 

termenele de raportare 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

 

31.12.2021 Număr declarații lunare Director executiv 

2.2 Urmărirea permanentă a ratei de 

eroare pentru revizuirea DLC de 

către ACP 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

 

31.12.2021 Rata de eroare Director executiv 

3 Asigurarea procesului corespunzător de contractare în cadrul apelurilor de proiecte lansate de DG PECU a proiectelor selectate 

3.1 Contractarea la termenul stabilit a 

proiectelor depuse de către 

beneficiari 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

31.12.2021 Număr proiecte Director executiv 

4. Asigurarea închiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru perioada de programare 2007-

2013 

4.1 Livrarea la timp a documentelor de 

închidere 

 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

 

31.12.2021 Număr documente de 

închidere 

Director executiv 

4.2 Urmărire număr erori semnalate de 

AA/CE în documentele de închidere 

OIR POSDRU 

REGIUNEA 

CENTRU 

 

31.12.2021 Număr erori Director executiv 

5 Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune 

5.1 Evaluarea  tuturor proiectelor depuse 

in sesiunile deschise in cursul anului  

2021  in cadrul PNDR 2014-2020 – 

tranzitie. 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 

 

Număr proiecte Director OJFIR 

5.2 Implementarea tehnică și financiră a  

măsurilor şi a submăsurilor ce pot fi 

finanţate în cadrul programului 

PNDR  2014-2020 – tranzitie. 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021  Director OJFIR 

5.3 Realizarea acţiunilor de promovare şi 

informare în scopul creşterii 

numărului de cereri de finanţare 

depuse şi creşterii gradului de 

absorbţie a fondurilor destinate 

agriculturii si dezvoltarii rurale în 

judeţul Alba. 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr acțiuni de promovare Director OJFIR 

5.4 Încurajarea transferului intre 

generatii : Instalarea tinerilor 

fermieri, sprijin pentru dezvoltarea 

fermelor mici,etc. 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Valoare sprijin acordat Director OJFIR 

6 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. 

6.1 Realizarea acţiunilor de promovare şi 

informare în scopul creşterii 

numărului de cereri de finanţare 

depuse şi creşterii gradului de 

absorbţie a fondurilor destinate 

agriculturii si dezvoltarii rurale în 

judeţul Alba. 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr acțiuni de promovare Director OJFIR 

6.2 Identificarea si eliminarea lacunelor 

si blocajelor din sistemele de 

implementare a fondurilor  europene 

cu accent pe cresterea gradului de 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr erori identificate Director OJFIR 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

utilizare si a calitatii proiectelor 

finantate. 

 

6.3 Încurajarea transferului de cunoştinţe 

şi al  inovării în agricultură,  

silvicultură şi în zonele rurale prin 

cresterea rolului Grupurilor de 

Actiune Locala (GAL).  

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr consultări acordate Director OJFIR 

7 Accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural 

7.1 Analizarea şi aprobarea actelor 

adiţionale aferente contractelor 

încheiate ca urmare a selectării 

proiectelor fara constructii montaj  în 

sesiunile anterioare, (Măsurile si 

Submasurile :  SM 4.1; SM 4.2; 

SM4.2a; SM6.1; SM6.1 diaspora; 

SM 6.3; SM 8.1; SM 9.1a; M 16; SM 

19.1; SM 19.2; SM 6.4; SM6.2;). 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr acte adiționale aprobate Director OJFIR 

7.2 Analizarea şi avizarea dosarele de 

achiziţii-bunuri  ,servicii si dotari 

achizitii simple   (Măsurile si 

Submasurile :SM 4.1; SM 4.2; SM 

4.2a; SM 6.2; SM 6.4; SM 19.2). 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr dosare Director OJFIR 

7.3 Preautorizarea dosarelor de cereri de 

plată depuse. 

(Măsurile si Submasurile :  SM 

4.1;SM4.2;SM4.2a;SM6.1; SM6.1 

diaspora; SM 6.3; SM 8.1;SM 9.1a; 

M 16;SM 19.2; SM 6.4;SM6.2; SM 

19.1; SM 19.2  ). 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr cereri Director OJFIR 

8 Cresterea performantei și eficientei sectorului agroalimentar cu accente pe calitatea și diferențierea produselor 

8.1  Analiza cererilor de finanţare, 

cererilor de de plată depuse si 

intocmirea certificatelor de plata ce 

se vor depune în 2021 şi aprobarea 

dosarelor de achiziţii simple ce ţin de 

competenta Oficiului Judetean 

(Masuri aprobate prin PNDR 2014-

2020 tranzitie). 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr cereri de finanțare Director OJFIR 

8.2 Stimularea agricuturii de mijloc prin 

promovarea fermelor de familie,a 

asocierii agricultorilor si alanturilor 

scurte de desfacere a produselor 

agricole.  

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 Număr ferme de familie Director OJFIR 

9 Restructurarea si cresterea performanței în sectorul pomicol 

9.1 Verificarea criteriilor de eligibilitate 

selectie,verificarea conformitatii si 

eligibilitatii documentelor la 

acordarea deciziei de finantare si a 

contractelor cererilor de 

finantare,verificarea actelor 

aditionale ,verificarea cererilor de 

plata aferente SM 4.1a. 

Oficiul Judeţean 

pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 

Alba 

31.12.2021 

 

Număr cereri de finanțare 

verificate 

Director OJFIR 
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3. ECONOMIE, ANTREPENORIAT ȘI TURISM 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Creșterea  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 

1.1 Organizarea de controale tematice  

transmise de ANPC Bucuresti,  

precum si a celor elaborate la nivel 

judetean. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. acțiuni de control Comisar șef 

1.2 Acţiuni de control pentru depistarea 

şi retragerea de pe piaţă atât a 

produselor alimentare şi 

nealimentare cât şi a prestaţiilor de 

servicii care prezintă risc asupra 

sănătăţii sau intereselor economice 

ale consumatorilor. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Valoare  amenzi 

Valoarea produselor si 

serviciilor neconforme 

controlate 

Valoare produse oprite 

definitiv de la 

comercializare 

Comisar șef 

1.3 Acţiuni de cercetare a reclamaţiilor 

primitre din partea consumatorilor, a 

asociaţiilor de protecţie a 

consumatorilor sau de la alte 

instituţii. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Valoarea despăgubirilor, 

contravaloarea produselor 

sau serviciilor de care au 

beneficiat consumatorii 

urmare petitiilor 

Comisar șef 

2 Întărirea sistemului de supraveghere a pieţei 

2.1 Acţiuni de supraveghere pe piaţă şi 

în unităţile vamale a conformităţii 

produselor importate la solicitarea 

organelor vamale. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr.acțiuni Comisar șef 

2.2 Participarea în comisii mixte de 

preluare, evaluarea, distrugere a 

bunurilor confiscate – acţiuni 

comune cu Poliţia Economică Alba, 

Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Alba, Direcţia Judeţeană 

pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 

Alba. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. acțiuni de control 

 

Comisar șef 

2.3 Implementarea unui program de 

evaluare a securităţii produselor prin 

prelevări de probe şi efectuarea 

încercărilor în laboratoare acreditate 

sau agreate. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Număr probe prelevate Comisar șef 

2.4 Dezvoltarea sistemului rapid de 

informaţii privind produsele 

notificate prin sistemul RAPEX cu 

risc grav şi imediat asupra vieţii, 

sănătăţii, securităţii sau intereselor 

economice ale consumatorilor. 

 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Produse periculoase din 

sistem RAPEX identificate 

Comisar șef 

3 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 

3.1 Asigurarea consultanţei pentru 

agenţii economici. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. agenți economici 

cărăra li s-a acordat 

consultanță 

Comisar șef 

3.2 Consiliere pentru consumatori. Comisariatul 31.12.2021 Nr. cetățeni consiliați Comisar șef 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

 Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

3.3 Realizarea unei emisiuni 

săptămânale radio/ TV privind 

drepturile consumatorilor 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. emisiuni Comisar șef 

3.4 Asigurarea informării permanente a 

consumatorilor prin intermediul unei 

linii telefonice precum și site-ul 

www.anpc.gov.ro; 

reclamatii.alba@anpc.ro; 

Telefonul consumatorilor 

021 9551;tel/fax 0258/811.946. 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. sesizări Comisar șef 

4. 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 

4.1 Întocmirea programului privind 

derularea acţiunilor speciale cu 

ocazia Zilei Mondiale a 

Consumatorilor 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. acțiuni Comisar șef 

4.2 Desfăşurarea acţiunilor de control în 

domeniul serviciilor comunitare 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. reclamații cercetate 

 

Comisar șef 

4.3 Întâlniri cu asociaţiile 

consumatorilor, cu asociaţiile 

patronale şi profesionale 

Comisariatul 

Judeţean pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

Alba 

31.12.2021 Nr. solicitări Comisar șef 

5 Îmbunătățirea activității de metrologie 

 

5.1 Asigurarea legalității mijloacelor de 

măsurare prin efectuarea de 

verificări metrologice și/sau 

etalonări a mijloacelor de măsurare 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr verificări Coordonator SJML 

Alba 

5.2 Onorarea integrală a comenzilor de 

verificări tehnice a mijloace de joc. 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr verificări Coordonator SJML 

Alba 

5.3 Participarea la toate programele de 

autorizare a persoanelor fizice și 

juridice. 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr autorizări Coordonator SJML 

Alba 

5.4 Participarea la toate programele de 

avizare a activităților metrologice 

efectuate de operatorii economici. 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr avize Coordonator SJML 

Alba 

5.5 Participarea la toate programele de 

reevaluare a  activităților de 

verificări metrologice efectuate de 

laboratoarele autorizate ale 

operatorilor economici. 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr verificări Coordonator SJML 

Alba 

5.6 Participarea la toate programele de 

reevaluare a  activităților 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

31.12.2021 Număr verificări Coordonator SJML 

Alba 

mailto:reclamatii.alba@anpc.ro


20 
 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

metrologice efectuate de operatorii 

economici, avizați. 

Legală Alba 

 

5.7 Verificarea integrală a eșantioanelor 

de mijloace de măsurare stabilită pe 

baza fișelor de monitorizare 

transmise de către laboratoarele 

autorizate. 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr verificări Coordonator SJML 

Alba 

5.8 Onorarea integrală a solicitărilor de 

control al preambalatelor în funcție 

de masă sau volum, conform 

cerințelor HG 530/2001. 

Serviciul Județean 

de Metrologie 

Legală Alba 

 

31.12.2021 Număr solicitări Coordonator SJML 

Alba 

6 Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi a produselor turistice din judeţul Alba 

 

6.1 Dezvoltarea infrastructurii turistice a 

judeţului Alba prin asigurarea de 

trasee turistice omologate - lucrări 

de semnalizare şi remarcare 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr trasee omologate Președinte Consiliul 

Județean Alba 

6.2 Semnalizarea şi promovarea 

următoarelor trasee turistice 

tematice: 

1. Gradus Legionis 

2. Potecu’ Stânelor 

3. Gemina Victrix 

4. Drumul Papei 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr trasee turistice Președinte Consiliul 

Județean Alba 

7 Programul multianual de marketing şi promovare turistică a judeţului Alba 

 

7.1 Promovarea turistică a judeţului 

Alba prin implementarea brandului 

turistic 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Implementare brand Președinte Consiliul 

Județean Alba 

7.2 Traducere şi proofreading în limba 

franceză .Tipărirea Ghidului turistic 

al Judeţului Alba în limba franceză 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Ghid turistic realizat Președinte Consiliul 

Județean Alba 

7.3 Harta traseelor turistice omologate 

din judeţul Alba. Hărţi trasee 

turistice tematice (4 trasee) 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Harta traseelor realizată Președinte Consiliul 

Județean Alba 

7.4 Promovarea următoarelor 

evenimente: 

1. Ziua Naţională a României 

2. Târgul de Fete de pe Muntele 

Găina 

3. Alte evenimente 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr evenimente 

promovate 

Președinte Consiliul 

Județean Alba 

7.5 Participarea Judeţului Alba la un 

târg naţional/ internaţional 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr participări Președinte Consiliul 

Județean Alba 

7.6 Dotarea şi amenajare Centrul de 

Informare Turistică al Judeţului 

Alba 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Centru turistic amenajat Președinte Consiliul 

Județean Alba 

8. Programul multianual de signalistică turistică a judeţului Alba 

 

8.1 Semnalizarea turistică a obiectivelor 

antropice și naturale vizitabile din 

județul Alba 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr obiective 

semnalizate 

Președinte Consiliul 

Județean Alba 

8.2 Semnalizarea turistică a imobilelor 

de interes turistic aflate pe domeniul 

public şi privat al judeţului Alba 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr imobile 

semnalizate 

Președinte Consiliul 

Județean Alba 
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4. ENERGIE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Creșterea securității energetice a județului Alba 

 

1.1 Integrarea stațiilor de transformare 

aparținând centrului de exploatare și 

mentenanță 110 kV Alba în sistemul 

SCADA DMS al D.E.E.R. S.A. 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

 

31.12.2021 

Număr stații modernizate 

Director D.E.E.R. 

Alba 

1.2 
Modernizare LEA 0,4 kV și 

branșamente Teiuș 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

31.12.2021 Branșamente modernizate 
Director D.E.E.R. 

Alba 

1.3 

Modernizare LEA 0,4 kV Bistra 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

31.12.2021 Număr lucrări executate 
Director D.E.E.R. 

Alba 

1.4 Îmbunătățire nivel tensiune și 

modernizare LEA 0.4 kV străzile 

Avram Iancu și Moților, municipiul 

Aiud 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

 

31.12.2021 

Număr lucrări executate 

Director D.E.E.R. 

Alba 

1.5 
Extindere sistem de management 

integrat  în orașul Teiuș 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

31.12.2021 Număr lucrări executate 
Director D.E.E.R. 

Alba 

1.6 
Extindere rețea electrică de 

distribuție Cartier Orizont Alba Iulia 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

31.12.2021 Lungime  rețea extinsă 
Director D.E.E.R. 

Alba 

1.7 
Modernizare rețea electrică de 

distribuție 0,4 kV Șeușa 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

 

31.12.2021 

Număr lucrări executate 
Director D.E.E.R. 

Alba 

1.8 Mărire grad de siguranță în 

alimentarea cu energie electrică zona 

LEA 20 kV Gabud - LEA 20 kV 

Gheja 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

31.12.2021 Număr lucrări executate 

Director D.E.E.R. 

Alba 

1.9 Modernizare LEA 0,4 KV Blaj, 

străzile Eroilor (parțial), Fabricii, 

Locomotivei, Fochiștilor, 

Ceferiștilor, Dr. V. Suciu, I.M.Klain, 

Gh. Șincai, A. Mureșanu și zona 

adiacentă - Etapa 3 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

31.12.2021 Număr lucrări executate 

Director D.E.E.R. 

Alba 

1.10 Lucrări de proiectare și execuție a 

sistemelor de antiefracție, control 

acces, supraveghere video în stațiile 

de transformare IT/MT și sediile 

administrative -puncte de exploatare 

și centre de exploatare ale D.E.E.R. - 

Lot 3: Sibiu (4 obiective) + Alba (4 

obiective)- Contract în curs de 

semnare 

Distribuție Energie 

Electrică România S.A. - 

Sucursala Alba 

 

31.12.2021 

Număr lucrări executate 

Director D.E.E.R. 

Alba 
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5. MEDIUL, APELE ȘI PĂDURILE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Combaterea schimbărilor climatice 

 

1.1 Actualizarea bazei de date locale privind 

emisiile de gaze cu efect de seră, altele decât 

CO2, și transmiterea la ANPM în vederea 

realizării  INEGES (Inventarul Naţional al 

Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră). 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Bază de date 

actualizată 

Director executiv 

 

1.2 Înventarierea poluanţilor emişi în 

atmosferă.Verificarea conformării instalaţiilor 

care reprezintă surse staționare de poluare a 

atmosferei 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

1.3 Înventarierea și verificarea respectării 

prevederilor Regulamentului 1005/2009 privind 

substanțele care diminuează stratul de ozon 

(ODS) 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

2 Reciclare și economie circulară. Managementul eficient al deşeurilor 

 

2.1 Reciclarea deşeurilor de către operatorii 

economici autorizaţi în vederea reducerii 

consumului de resurse naturale 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Număr raportări 

privind recilarea 

Director executiv 

 

2.2 Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje şi verificarea modului de gestionare al 

acestora 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr de controale si 

Număr sancțiuni 

contravenționale  

Director executiv 

 

Comisar șef 

 

2.3 Gestionarea deşeurilor de echipamente electrice 

şi electronice, precum şi reutilizarea, reciclarea 

şi alte forme de valorificare a acestora 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr controale 

Număr notificări 

Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

2.4 Gestionarea vehiculelor scoase din uz şi 

reutilizarea, reciclarea, precum şi alte forme de 

valorificare a acestora şi a componentelor lor 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr controale 

Număr notificări 

Director executiv 

 

 

Comisar șef 

2.5 Monitorizarea "Sistemului de Management 

Integrat al Deşeurilor" şi monitorizarea 

activităţii de colectare, transport şi 

valorificare/eliminare a deşeurilor menajere şi 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

31.12.2021 Număr controale 

Număr raportări 

Director executiv 

 

 

Comisar șef 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

asimilabile Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

 

2.6 Verificarea stadiului de realizare a măsurilor 

prioritare privind gestionarea deşeurilor 

municipale (conform PNGD) şi a gradului de 

atingere a obiectivelor de reciclare pentru 2020 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr controale 

Număr raportări 

Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

2.7 Verificarea modului de respectarea măsurilor de 

monitorizare a depozitelor de deșeuri închise din 

județul Alba 

 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr depozite 

verificate 

Număr controale 

Număr raportări 

Director executiv 

 

Comisar șef 

 

2.8 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 pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Cantități de deșeuri 

colectate/valorificate: 

 

Director executiv 

 

2.9 Verificarea respectării Regulamentului 

1013/2006 privind transferul de deşeuri, în 

conformitate cu Planul anual de acţiune la 

expeditori, destinatari și la punctele de frontieră 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

 

31.12.2021 Număr verificări Comisar șef 

 

3 Calitatea aerului și protecția atmosferei 

 

3.1 

Evaluarea calităţii aerului prin staţiile automate 

de monitorizare amplasate în Alba Iulia, Sebeş și 

Zlatna.  Diseminarea rezultatelor prin buletine 

zilnice de calitate a aerului și rapoarte de mediu 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Număr indicatori 

măsurați 

Număr buletine zilnice 

de calitatea aerului  

Număr raporte lunare 

privind starea mediului  

 

Director executiv 

 

3.2 
Monitorizarea radioactivităţii factorilor de 

mediu 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Număr indicatori  

privind radioactivitatea 

factorilor de mediu. 

 

Director executiv 

 

3.3 Înventarierea poluanţilor emişi în atmosferă. 

Verificarea conformării instalaţiilor care 

reprezintă surse staționare de poluare a 

atmosferei 

 

 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr controale Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

3.4 Implementarea planurilor/ programelor de 

gestionare a calităţii aerului şi verificarea 

instalaţiilor potenţial poluatoare 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

3.5 Verificarea realizării măsurilor din Planurile de 

calitatea aerului şi din Planurile de menţinere a 

calităţii aerului 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

 

31.12.2021 Număr verificări Comisar șef 

 

3.6 Efectuarea de măsurători pentru determinarea 

nivelului de zgomot ambiental și a poluarii 

factorilor de mediu (apă, sol, sedimente, 

nămoluri, deşeuri) 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Număr indicatori 

pentru determinarea 

nivelului de zgomot 

ambiental și a poluarii 

Director executiv 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

 factorilor de mediu 

3.7 Verificarea conformării instalaţiilor de 

depozitare a benzinei la prevederile Directivei  

94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi 

organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea 

benzinei şi distribuţia sa de la terminale la staţii 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

3.8 Promovarea programelor care utilizează energie 

regenerabilă nepoluantă, programelor de 

eficiență energetică, cu scopul reducerii 

emisiilor de poluanți în atmosferă 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

31.12.2021 Număr consultări 

Număr informări în 

mass media 

Director executiv 

 

4. Situri contaminate și chimicale 

4.1 

Reinventarierea siturilor posibil 

contaminate/contaminate și monitorizarea 

măsurilor de decontaminare și ecologizare a 

siturilor contaminate 

 

 

 

 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

 

31.12.2021 Număr verificări 

Director executiv, 

 

 

 

 

Comisar șef 

 

4.2 Monitorizarea operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi în domeniul chimicalelor şi 

verificarea respectării prevederilor 

Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, 

evaluarea, autorizarea și restricționarea 

substanțelor chimice (REACH) şi a 

Regulamentului1272/2008 privind clasificarea, 

etichetarea și ambalarea substanțelor și 

amestecurilor 

 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări 

 

Director executiv 

 

 

 

Comisar șef 

 

4.3 Verificarea respectări iprevederilor 

Regulamentului 528/2012 privind punerea la 

dispoziție pe piață și utilizarea produselor 

biocide 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări 

Comisar șef 

 

5 Biodiversitate și arii naturale protejate 

5.1 Verificarea coordonatelor GIS în raport cu 

limitele ariilor naturale protejate, pentru planuri/ 

proiecte/ activități supuse reglementării de 

mediu 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

 

 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

5.2 Aplicarea prevederilor Ordinului Ministerului 

Mediului nr. 410/ 2008 privind autorizarea 

activităţilor de recoltare, capturare şi/sau 

achiziţie şi/sau comercializare, a plantelor şi 

animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021  Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

5.3 Verificarea respectării prevederilor legale în 

siturile Natura 2000 și ariile naturale protejate, 

inclusiv parcurile naționale și naturale 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări Comisar șef 

 

5.4 Realizarea unui registru şi a unei baze de date 

privind speciile de plante invazive 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

31.12.2021 Registru întocmit Director executiv 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

Alba; 

5.5 Implementarea  prevederilor Legii nr. 24/2007 

republicată privind reglementarea și 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localităților și verificarea respectării ei 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări 

Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

5.6 Informarea/ educarea cetăţenilor asupra 

importanţei protejării mediului, conservarea 

biodiversităţii şi  utilizarea durabilă a 

componentelor sale 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

31.12.2021 Număr informări Director executiv 

 

5.7 Promovarea parteneriatelor cu unităţi de 

învăţământ şi ONG-uri, în domeniul protejării 

mediului 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

 

 

31.12.2021 Număr partenerialte cu 

ONG 

Director executiv 

 

6 Controlul poluării industriale 

 

6.1 Reglementarea activităților economice din punct 

de vedere al protecției mediului 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

31.12.2021 Număr controale Director executiv 

 

6.2 Verificarea realizării obligaţiilor de mediu la 

încetarea activităţilor sau în alte condiţii 

prevăzute de lege 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări 

Comisar șef 

 

6.3 Reinventarierea și controlul instalaţiilor pentru 

prevenirea şi controlul integrat al poluării 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr controale Director executiv 

 

 

Comisar șef 

 

6.4 Inventarierea instalațiilor care se înscriu în 

Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi 

Transferaţi ( E-PRTR) 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

6.5 Identificarea/inventarierea şi monitorizarea 

obiectivelor economice care intră sub incidența 

Legii nr.  59/2016 privind controlul activităţilor 

care prezintă pericole de accidente majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări Director executiv 

 

Comisar șef 

 

6.6 Reinventarierea și controlul instalaţiilor 

idustriale care intră pe Directiva 1999/13/EC 

privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea 

emisiilor de compuşi organici volatili datorate 

utilizării solvenţilor organici, în anumite 

activităţi şi instalaţii (COV-uri) 

Agenţia pt. 

Protecţia Mediului 

Alba; 

 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021  Director executiv 

 

Comisar șef 

 

6.7 Verificarea Regulamentului 995/2010 privind 

obligaţiile care revin operatorilor care introduce 

pe piaţă lemn şi produse din lemn 

Comisariatul 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

31.12.2021 Număr verificări 

Comisar șef 

 

6.8 Verificarea respectării legislaţiei de către Comisariatul 31.12.2021 Număr verificări Comisar șef 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

societăţile care operează balastiere/cariere/iazuri 

piscicole cu extracţie de agregate 

Judeţean Alba al 

Gărzii Naţionale 

de Mediu 

 

7. Administrarea resurselor de apă 

 

7.1 
Monitorizarea stării și evoluției cantitative a 

resurselor de apă 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Număr verificări 
Director SGA 

Alba 

7.2 
Monitorizarea  stării și evoluției calitative a 

resurselor de apă 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Număr verificări 
Director SGA 

Alba 

8 Administrarea lucrărilor hidrotehnice 

 

8.1 
Exploatarea și întreținerea sistemului de 

gospodărire a apelor din administrare 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 
Director SGA 

Alba 

8.1 Monitorizarea realizării fizice și valorice a 

programului tehnic de exploatare, întreținere 

și reparații 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 
Director SGA 

Alba 

9 Asigurarea fluxului informațional și a sistemului de apărare împotriva inundațiilor 

 

9.1 Avertizarea/atenționarea/alarmarea în timp 

real cu privire la apariția unor fenomene 

hidrologice/ meteorologice periculoase 

 

 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Număr avertizări Director SGA Alba 

10 Conservarea și dezvoltarea capitalului din domeniul mediului 

 

10.1 
Ecologizarea cursurilor de apă din județ în 

vederea reducerii gradului de poluare a apelor 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 
Director SGA 

Alba 

10.2 Monitorizarea atentă a calității apelor râurilor 

din județ prin accentuarea supravegherii 

marilor poluatori 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Număr verificări 
Director SGA 

Alba 

10.3 Urmărirea agenților economici mari 

consumatori de apă în vederea reducerii 

consumului de apă, în special a celei potabile 

Sistemul de 

Gospodărire a 

Apelor Alba 

31.12.2021 Număr controale 
Director SGA 

Alba 

11 Gestionarea durabilă a fondului forestier din România 

 

11.1 Realizarea a 115 ha împăduriri integrale și 

177 ha regenerări naturale, în pădurile 

administrate de RNP Romsilva 

Direcția Silvică 

Alba 
30.11.2021 

Nr. ha împăduriri Directorul 

Direcției Silvice 

Alba 

11.2 Realizarea unor lucrări de completări pe o 

suprafață totală de 14 ha, în fondul forestier 

de stat 

Direcția Silvică 

Alba 
30.06.2021 

Nr. lucrări realizate Directorul 

Direcției Silvice 

Alba 

11.3 Asigurarea materialului săditor necesar 

lucrărilor de împăduriri din primăvara anului 

2021, prin realizarea în pepinierele proprii a 

120 mp semănături în solarii cu rășinoase, 

200 mp semănături în câmp și 4900 mp 

repicaje din specii autohtone valoroase și cu 

calități genetice superioare 

Direcția Silvică 

Alba 
15.05.2021 

Nr. mp pepiniere 

Directorul 

Direcției Silvice 

Alba 

11.4 Desfășurarea a 130 acțiuni comune cu 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba pentru 

prevenirea și combaterea stării infracționale în 

cazul tăierilor ilegale de arbori 

Direcția Silvică 

Alba 
31.12.2021 

Nr. acțiuni comune 
Directorul 

Direcției Silvice 

Alba 

11.5 Desfășurarea a 100 acțiuni comune cu 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba 

Direcția Silvică 

Alba 
31.12.2021 

Nr. acțiuni comune Directorul 

Direcției Silvice 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

pentru patrulări în zonele expuse furturilor de 

arbori din păduri 

 

Alba 

11.6 Desfășurarea a 200 acțiuni de control pentru 

prevenirea producerii de pagube în fondul 

forestier de stat și urmărirea respectării 

normelor PSI în perioadele de secetă 

prelungită 

Direcția Silvică 

Alba 
31.12.2021 

Nr. acțiuni control 

Directorul 

Direcției Silvice 

Alba 

12 Protejarea și dezvoltarea fondului forestier 

12.1 Îndrumare și control în activitatea de amenajare 

a pădurilor 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.2 Controale în activitatea de evaluare a masei 

lemnoase și exploatarea lemnului din fondul 

forestier 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.3 Controale privind tăierile ilegale de arbori din 

fondul forestier și din afara acestuia 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.4 Controale privind circulația materialelor 

lemnoase 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.5 Îndrumare și control la instalațiile de debitat și 

depozitat material lemnos 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.6 Îndrumare și control privind producerea și 

comercializarea materialelor forestiere de 

reproducere 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.7 Îndrumare și control în activitatea de regenerare 

a pădurilor din fondul forestier național și pe 

terenurile degradate, reconstrucție ecologică 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.8 Îndrumare și control în aplicarea lucrărilor de 

întreținere, plantații și de îngrijire a arboretelor 

tinere 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.9 Îndrumare și control tematic la unitățile silvice 

din judet 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.10 Îndrumare și control în activitatea de creare de 

structuri silvice private și atragerea 

proprietarilor fără contracte în cadrul acestora 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.11 Îndrumare și control în activitatea de vânătoare Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 

12.12 Controale privind ocupări de fond forestier, 

scoateri din fondul forestier temporare sau 

definitive 

Garda Forestieră 

Județeană Alba 31.12.2021 

Nr. acțiuni control Coordonator Garda 

Forestieră Județeană 

Alba 
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6. TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier de drumuri județene, continuarea lucrărilor de drumuri și poduri 

 

1.1 Consolidare pod pe DJ705B 

pesteraulMures, km.3+949, loc. Vintu de 

Jos, jud. Alba 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2021 

Valoare lucrări Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.2 Modernizare drum judetean 

DJ704K:Vinerea (DJ704)-Salistea 

(DJ705E) 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2021 

Valoare lucrări Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.3 Consolidare pod pe DJ106E 

pesterâulSebeș, km.52+150, loc. Dobra, 

județul Alba, 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2021 

Valoare lucrări Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.4 Modernizare drum judetean DJ 142 L: 

Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti 

- Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - 

Zărieş - GaraPoduMureş (DN 14 B) 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 

Valoare lucrări 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.5 
Pod pe DJ141C pesteValeaCenade , km. 

2+600,  jud. Alba, 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2021 

Valoare lucrări Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.6 Reabilitareșiconsolidare drum județean 

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - 

Hăpria - Straja - Berghin - Colibi - 

Secășel - Cergău Mare - Veza - Blaj - 

Sâncel - LuncaTârnavei - Șona - Jidvei - 

Sântămărie - Cetatea de Baltă - limitajud. 

Mureș, tronson km. 2+112- km. 4+587 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2022 

Valoare lucrări 

Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.7 Refacere 2 poduriși 12 

podețeperazacomuneiPianușiSăsciori, 

județul Alba-pedrumuljudețean DJ704A 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2021 

Valoare lucrări Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.8 Consolidare pod pesterâulMureș, pe 

DJ107E:Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau 

- LopadeaNoua - Hoparta - VamaSeaca 

(DJ 107 D), 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2022 

Valoare lucrări 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.9 Proiect POR “Consolidare 

corpdrumjudețean DJ 107 K: Galda de 

Jos–Mesentea-Benic – Întregalde, jud. 

Alba,  km 17+700 – 23+700" , 

 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2021 

Valoare lucrări 

Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

1.10 Proiect POR “Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul 

de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – 

Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – 

Valea Barnii – Bârlești – Mogoș - Valea 

Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) 

” 

 

Consiliul Județean 

Alba 
31.12.2022 

Valoare lucrări 

Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

 

2 

 

Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier de drumuri județene, prin demararea unor lucrări noi 

 

2.1 Reabilitare și consolidare drum Galda de 

Jos (intersecție cu DJ 107H- drum acces 

Centru Management Integrat al 

DeseurilorGalda de Jos) 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 
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2.2 Reabilitare drum judetean DJ 705: 

limităjud.Hunedoara - Almaşu de Mijloc 

- Almaşu Mare - Zlatna (DN 74), faza SF 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Depus CNI-PNCIP 

2.3 Modernizaresiconsolidare drum judetean 

DJ107V:DJ107-Alecus-DJ107D, faza 

DALI 

Consiliul Județean 

Alba 

 

31.12.2021 

Valoare lucrări 

Depus  CNI-PNCIP 

3 Elaborarea studiilor de prefezabilitate, a documentației de avizare a  lucrărilor de investiții, studii de fezabilitate, aferente 

obiectivului de reabilitare a sistemului rutier județean 

3.1 Propus POAT:Reabilitareșimodernizare 

drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus 

(DN 75) - DealuCaselor - ValeaLargă - 

Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - 

ValeaMănăstirii - Geoagiu de Sus - 

Stremţ - Teiuş (DN 1)-faza SF 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr km drum 

modernizat 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.2 Modernizare drum judetean 

DJ103G:Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos-

Ciugudu de Sus-limitajud.Cluj 

 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr km drum 

modernizat 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.3 Consolidarecorp drum județean DJ 107 

K: Galda de Jos (DJ107H)–Mesentea- 

Galda de Sus-Măgura-Poiana Galdei-

Modolești-Întregalde-Ăvăniș-Ghioncani-

DJ107I(Bârlești), tr.IV, km.23+700-

km.37+500, faza SF 

Consiliul Județean 

Alba 

 

31.12.2021 

Număr km drum 

modernizat 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.4 Modernizare drum județean DJ 107 H: 

CoşlariuNou - Galda de Jos - Cricău - 

Ighiu - Şard - GaraŞardIghiu (DN 74), 

fazaexpertizăși DALI 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr km drum 

modernizat 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.5 
Modernizare drum județean DJ 142 N: 

DJ 107- Capalna de Jos - Sanmiclaus - 

(DJ 107 V), fazaexpertizăși DALI 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr km drum 

modernizat 

Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

 

3.6 Expertiză tehnică pod pe DJ 107: Alba 

Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 

Berghin - Colibi - Secășel - Cergău Mare 

- Veza - Blaj - Sâncel - LuncaTârnavei - 

Șona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de 

Baltă - limitajud. Mureș, km.4+585 

Consiliul Județean 

Alba 

 

31.12.2021 

Valoare lucrări 

Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.7 Modernizare drum județean DJ 704 A: 

DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de 

Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C 

(Sebeşel), km.0+00-km.5+050,(expertiză, 

stuidiu geo, studiutopo, DALI) 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr km drum 

modernizat Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.8 Servicii de expertizare a 

lucrarilorexecutate la obiectivul-

Consolidarecorp drum judetean DJ750: 

Gârda de Sus(DN75)-Ordâncușa-Ghețar 

Consiliul Județean 

Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

3.9 Pod pe DJ107:Alba Iulia-Berghin-Colibi-

Cergaul Mare-Blaj - Cetatea de Balta - 

lim. jud. Mures, km.22+850, loc. Colibi - 

faza SF 

Consiliul Județean 

Alba 

 

31.12.2021 

Valoare lucrări 
Sefserviciu, Serviciul 

Programe, Lucrări, 

Întreținere Drumuri 

4 Asigurarea siguranței  și securității pentru călători și pentru marfă, printr-un management de calitate și prin proceduri clare 

4.1 Respectarea legislatiei specifice în 

vigoare privind efectuarea activitaii de 

transport rutier intern si international. 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr acțiuni de 

verificare 

Inspector Coordonator 

Judetean 

4.2 Efectuare controale trafic. Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 
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4.3 Controale autogări. Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

 

31.12.2021 

Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.4 Controale sediu operatorilor de transport 

rutier. 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.5 Controale pt. verificarea stării tehnice. Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.6 Controale şcoli de şoferi cu privire la 

pregatirea persoanelor in vederea 

obtinerii permisului de conducere. 

 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

 

31.12.2021 

Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.7 Controale la sediul furnizorilor si 

beneficiarilor de bunuri divizibile. 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.8 Controale cu privire la siguranta 

transporturilor protectia mediului si a 

infrastructurii rutiere. 

 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.9 Controale cu privire la respectarea 

maselor  si dimensiunilor maxime admise 

pe drumurile publice si maselor totale 

maxime autorizate. 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

 

31.12.2021 

Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.10 Controale la sediu centrelor de pregatire 

profesionala 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

4.11 Controale cu privire la tariful de utilizare 

si tariful de trecere pe retelele de drumuri 

nationale din Romania. 

Inspectoratul 

Teritorial 

4-I.C.J.Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector Coordonator 

Judetean 

 

 

 

7. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Asigurarea infrastructurii de bază și a serviciilor de utilități publice la nivelul tuturor localităților din mediul urban  din județul Alba. 

 

1.1 Refunctionalizare cladire Centrul 

Militar pentru sediul Consiliului 

Judetean Alba cu extindere 

 

Consiliul Județean Alba 

 

31.12.2021 

Valoare lucrări 

Președinte CJ 

Alba  

1.2 Amenajare depozit ceramică veche Consiliul Județean Alba 31.12.2021 Valoare lucrări Președinte CJ Alba 

1.3 Extindere și Dotare Unitatea Primiri 

Urgențe a Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia 

Consiliul Județean Alba 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Președinte CJ Alba 

1.4 Strategia Integrata de Dezvoltare 

Urbană a Municipiului Aiud pentru 

perioada 2021-2030 

Primăria Aiud  

31.12.2021 

Document elaborat 

Primar Aiud 

1.5 Educație-un pas înainte! Primăria Aiud 31.12.2021 Număr acțiuni 
Primar Aiud 

1.6 Reabilitarea și extinderea prin 

mansardare a Grădiniței cu Program 

Prelungit nr. 2 Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.7 Grădiniță Program Normal municipiul Primăria Aiud și M.E.C. 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Aiud 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

Aiud, județul Alba - cuprins in 

proiectul _ Construcții Grădinițe 

Regiunea Centru 

1.8 Servicii de consultanță în eficiență 

energetică: Audit energetic la Școala 

Gimnazială Ovidiu Hulea 

Primăria Aiud  31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.9 Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic 

Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.10 
Reabilitare Colegiul Național Titu 

Maiorescu Aiud 

Primăria Aiud 

Colegiului Național ”Titu 

Maiorescu 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.11 Reabilitare Cetatea Aiudului  Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.12 Centru multicultural Liviu Rebreanu 

Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.13 
Respect pentru bunicii Comunitatii 

Aiudene 

Primăria Aiud și 

Asociația Serviciul de Ajutor 

Maltez în România 

31.12.2021 Număr acțiuni 

Primar Aiud 

1.14 Alimentare cu gaze naturale a 

localităților Măgina, Păgida, Gîrbova 

de Jos, Gîrbova de Sus și Gîrbovița, 

aparținătorare municipiului Aiud, jud. 

Alba -extindere sistem de distribuție 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.15 Locuinte sociale str. Hotar- Municipiul 

Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.16 Eco Agrement Aiud - Zone de 

agrement Avram Iancu și Ecaterina 

Varga 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.17 Reabilitarea și extinderea sistemului de 

apă și apă uzată în județul Alba, 2014-

2020 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.18 Reabilitare Piața Agroalimentară Dr. 

Constantin Hagea Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.19 Reabilitarea și modernizarea sistemului 

de iluminat public, Municipiul Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.20 Alimentare cu apă potabilă în zona case 

de vacanță Sloboda-Str. Abrudului, 

Municipiul Aiud -faza SF 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.21 Zona Centrala Protejată - actualizare 

documentații tehnice 

Primăria Aiud 31.12.2021 Documentații actualizate 
Primar Aiud 

1.22 Planul de Acțiune privind Energia 

Durabilă al Muncipiului Aiud 

Primăria Aiud 
 

 

 

1.23 Modernizare drum județean DJ 107 

I:Aiud (DN1)-Aiudul de Sus-Rîmeț-

Brădești-Geogel-Măcărești-Bîrlești 

Cătun-Cojocani-Valea Barnii-Bîrlești-

Mogoș-Valea Albă-Ciuculești-Bucium-

Izbita-Coleșeni-Bucium Sat-DN 74 

(Cerbu) 

Consiliul Județean Alba 

Primăria Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1.24 Transport public ecologic în Municipiul 

Aiud 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Aiud 

1.25 Reabilitare sistem rutier și rețele de 

utilități str. Iazului și Grădinii 

municipiul Aiud jud. Alba 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.26 Modernizare sistem rutier pe străzile 

Stadionului, Morii și Transilvaniei din 

Municipiul Aiud jud.Alba 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.27 Reabilitare Pod peste Valea Aiudului – 

str. Stadionului municipiul Aiud jud. 

Alba 

Primăria Aiud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.28 Reabilitare str. Ostașilor Municipiul 

Aiud  

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.29 Reabilitare str. Strâmtă, str. 

Meseriașilor și str. Muzicanților 

Municipiul Aiud 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.30 PT+Executie lucrari Modernizare retea 

comunicatii si alimentare cu energie 

pentru iluminat public str.A. Iancu - 

Motilor 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.31 PT+Executie lucrari -Reabilitare str. 

Tribun Tudoran 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.32 Actualizare PT+Reabilitare 

infrastructura de drumuri cartier Hepat- 

str.Valea Lupului  

(partial),  str.Dumbrava 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.33 DALI+PT+Executie reabilitare drum si 

canal str.T.Tudoran-zona industriala 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.34 Reabilitare   str. Gheorghe Asachi din 

localitatea Garbova de Jos 

 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.35 Modernizare str. Izvorului Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.36 DALI+PT+Executie acoperis Baza 

Sportiva Aiudel 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.37 Actualizare PT+Executie lucrari 

reabilitare str.Valea Aiudului si 

str.Valcele 

Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.38 DALI str. Crisan Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.39 PT – Reabilitare str. Izvorului Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.40 DALI+PT- Reabilitare str. Plugarilor Serviciul Public de Interes 

Local Administrația 

Patrimoniului Local Aiud 

31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Aiud 

1.41 Reabilitare, modernizare si extindere 

ambulatoriu cu inglobare cladire 

C8(propusa pentru schimb de destinatie 

din magazie in ambulatoriu) si 

amenajare incinta” Abrud, județul Alba 

Reabilitare, modernizare si extindere 

Primăria Orașului Abrud 31.12.2021 Ambulatoriu modernizat 

Valoare investiție 

Primar Abrud 
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realizare 
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ambulatoriu cu inglobare cladire 

C8(propusa pentru schimb de destinatie 

din magazie in ambulatoriu) si 

amenajare incinta” Abrud, județul Alba 

1.42 Reabilitare și modernizare clădire 

existentă ( corp principal școala 

gimnazială),   desființare centrală 

termică existentă, construire anexă și 

depozit lemne, amenajare teren sport și 

incintă 

Primăria Orașului Abrud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Abrud 

1.43 Dezvoltarea integrată a orașului Abrud 

prin realizarea unui centru recreativ în 

clădirea fostei biserici unitariene și 

reabilitarea infrastructurii urbane 

aferente din Piața Eroilor , Piața Cuza 

Vodă și Strada Ion Buteanu 

Primăria Orașului Abrud 31.12.2021 Număr beneficiari  

Primar Abrud 

1.44 Reabilitare, modernizare și dotare 

clădire existentă prin înființarea unui 

centru de zi pentru persoane vârstnice 

unități de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice și centre de 

preparare și distribuire a hranei pentru 

persoane în risc de sărăcie, Abrud 

Primăria Orașului Abrud 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Abrud 

1.45 Modernizare străzi secundare Abrud  

 

Primăria Orașului Abrud 31.12.2021 Nr.km sradă modernizați 
Primar Abrud 

1.46 Reabilitare strada Soharu,  Abrud 

 

Primăria Orașului Abrud 31.12.2021 Nr.km sradă modernizați 
Primar Abrud 

 

1.47 

Reabilitare/modernizare străzi în 

arealul urban al municipiului Blaj,Etapa 

a II-a 

Primăria Municipiului Blaj 31.12.2021 Nr. km. străzi 

reabilitate/modernizate Primar Blaj 

1.48 Realizare drum comunal  DC 203 

BLAJ-FLITEŞTI-DELENI-OBÂRŞIE 

Primăria Municipiului Blaj 31.12.2021 Nr. km. drum comunal 

reabilitat/modernizat 
Primar Blaj 

1.49 Reabilitare/modernizare străzi în 

arealul urban al municipiului Blaj, 

Etapa a V-a 

Primăria Municipiului Blaj 31.12.2021 Nr. km. străzi 

reabilitate/modernizate Primar Blaj 

1.50 Reabilitarea străzilor C.A. ROSETTI ŞI 

PETOFI ŞANDOR, Blaj  

Primăria Municipiului Blaj 31.12.2021 Nr. km. străzi 

reabilitate/modernizate 
Primar Blaj 

1.51    Amenajare urbanistică și peisagistică 

curte interioare COLEGIUL 

NAŢIONAL  I. INOCHENTIE MICU 

KLAIN, Blaj 

Primăria Municipiului Blaj 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Blaj 

1.52 Reabilitare termică clădire contagioase 

– creșterea eficienței energetice – 

Creșterea eficienție energetice a clădirii 

Contagioase din cadrul Spitalului 

Municipal Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.53 Reabilitare clădire maternitate Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 

1.54 Reabilitare clădire Centru de Sănătate – 

M. Vitează, nr.28, Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.55 Extindere Spitalul Municipal Sebeș Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 

1.56 Extindere și reabilitare Centru Îngrijire 

Persoane cu Handicap 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.57 Reabilitare Școala Gimnazială Răhău Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 

1.58 Construire clădire Liceu Tehnologic 

Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.59 Reabilitare și modernizare clădiri 

existente (corp A, Corp B, Corp C, Sala 

festivități, Sala sport, internat) 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.60 Construire Sala de Sport, Școala Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 
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gimnazială Petrești, Sebeș 

1.61 Extindere și modernizare Grădiniță cu 

program prelungit Petrești 

 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.62 Transformare clădiri, centrală termică 

și depozit de cărbune, în Creșă și 

grădiniță, Valea Frumoasei, Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.63 Schimbare de destinație din centrală 

termică în Centrul Multifuncțional  

cultural-recreativ Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.64 Amenajare imobil str.Mihai Viteazul 

nr. 39 pentru Centrul comunitar 

Multifuncțional Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.65 Construire Centrul multifuncțional 

pentru adulți 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.66 Complex sportiv și Recreere 

Municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.67 Reabilitare și revitalizare Parc Arini Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 

1.68 Restaurare, consolidare și punere în 

valoare Casa Zapolya Muzeu Municipal 

Ioan Raica Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.68 Reabilitare Baza sportivă Str. 

Tipografiilor, Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.69 Reamenajare Parcuri de joacă Sebeș Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 

1.70 Reabilitare și extindere clădire Primăria 

Municipiului Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.71 Reabilitare instalații termice, instalașii 

climatizare, clădire primărie Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.72 Iluminatul arhitectural clădire Primăria 

Municipiului Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.73 

 

Construire locuințe sociale Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.74 Modernizare sistem actual de avertizare 

și alarmare a populației 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.75 Modernizare sistem de iluminat public 

cartierul Valea Frumoasei, Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.76 Extindere sistem de supraveghere video 

pentru siguranța cetățenilor 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.77 Iluminat public pe străzile Dorin Pavel 

și strada  1 Mai 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.78 Iluminat public pe străzile Augustin 

Bena, Fântânele 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.79 Iluminat public pe străzile Tâmplarilor 

și Toporașilor, municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.80 Iluminat public pe străzile Tipografilor, 

Bujorului, Zambilelor și Trandafirilor, 

municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.81 Modernizarea  iluminatului public în 

municipiul Sebeș, str. Dorin Pavel și 

localită Lancrăm, Răhău și Petrești 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.82 Canalizație subterană rețele curenți 

slabi, Municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.83 Modernizare străzi: Crișan Sebeș, Ulița 

de Mijloc și Ulița de Sus, Lancrăm, 

Mihai Eminescu –Petrești 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.84 Modernizare străzi : aurel Vlaicu, 8 

Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor, din 

municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.85 Modernizare străzi: Oituz, Doinei, Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Sebeș 
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Moților, cloșca –tronson cuprins între 

strada Horea și trecerea de nivel cu 

calea ferată 211 Sebeș- Petrești 

1.86 Reabilitate strada Prograsului, Sebeș; 

Modernizare străzile Moriiși Primăverii 

Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.87 Modernizare străzi: Orizontului, Zori 

Noi, Câmpului, Macului, Izvorului, 

Luncii, Cloșca, - tronson începând de la 

trecerea de nivel cu calea ferată 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.88 Modernizare străzi: Lucian Blaga, 

Mihai Viteazu,9 Mai, Mioriței, 24 

Ianuarie, Piața Primăriei, Municipiul 

Seneș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.89 Construirea unei piste de biciclete în 

municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sebeș 

1.90 Sistematizare parțială a cartierelor, 

Valea Frumoasei, Aleea Parc și aleea 

Lac, prin amenajare de parcări în 

zonele ocupate de garaje 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.91 PUD Reamenajare spațiu public Piața 

Primăriei din Centrul Istoric al 

Municipiului Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.92 Reactualizare PUG, Regulament local 

și Strategia de dezvoltare spațială a 

Municipiului Sebeș conform Ordinului 

nr.233 /2016 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Documentație realizată 

Primar Sebeș 

1.93 Schimbare de destinație din Clădire 

depozit carburanți, Magazie 

prefabricate beton și clădire magazie 

var-ciment în garaje și extindere pe 

orizontală 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sebeș 

1.94 Reabilitare rețea apă strada Prograsului, 

municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Nr. km rețea apă 
Primar Sebeș 

1.95 Canalizare menajeră și Stație de 

epurare, sat Răhău, municipiul Sebeș 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Nr. km canalizare 
Primar Sebeș 

1.96 Execuție canalizație de preluare apă 

pluvială pe segmentul de stradă Dorin 

Pavel situat între intersecția cu strada 

Teilor și intersecția cu strada Traian 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Nr. km canalizare  

Primar Sebeș 

1.97 Modificare și extindere PUZ nr.9/2017, 

stație de epurare Răhău 

Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Valoare lucrări stație de 

epurare 
Primar Sebeș 

1.98 Alimentare cu gaze naturale  Primăria Municipiului Sebeș 31.12.2021 Număr beneficiari Primar Sebeș 

1.99 Modernizare strazi cu infrastructura de 

apa si canalizare – etapa II 

Primăria Orașului Zlatna 31.12.2021 Nr.km sradă modernizați Primarul Orașului 

Zlatna 
1.101 Amenajare căi de acces Pârâul Gruiului 

și Podullui Paul 

Primăria Orașului Zlatna 31.12.2021 Valoare lucrări Primarul Orașului 

Zlatna 
1.102 Amenajare hala agroalimentară Primăria Orașului Zlatna 31.12.2021 Valoare lucrări Primarul Orașului 

Zlatna 
1.103 Amenajare centre sociale fără cazare 

pentru personae vârstnice 
Primăria Orașului Zlatna 31.12.2021 Număr beneficiari Primarul Orașului 

Zlatna 
1.104 Reabilitare și modernizare clădire spital Primăria Orașului Zlatna 31.12.2021 Valoare lucrări Primarul Orașului 

Zlatna 

 

2 
Asigurarea infrastructurii de bază și a serviciilor de utilități publice la nivelul tuturor localităților din mediul rural  din județul Alba. 

2.1 Modernizare drumuri comunale  Primaria comunei ALBAC 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Albac 

2.2 Modernizare si extindere retele apa Primaria comunei ALBAC 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Albac 

2.3 Modernizare  internat scolar Primaria comunei ALBAC 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Albac 

2.4 Construire baza sportiva  Primaria comunei ALBAC 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Albac 
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2.5 Dotari SVSU Primaria comunei ALBAC 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Albac 

2.6 Dotariprimarie Primaria comunei ALBAC 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Albac 

2.7 Reabilitare camin Cultural Almasu 

Mare-Centru 

Primaria Almașu Mare 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Almașu 

Mare 

2.8 Modernizare drumuri locale si 

comunale 

Primaria Almașu Mare 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Almașu 

Mare 

2.9 Alimentare cu apa Primaria Almașu Mare 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Almașu 

Mare 

2.10 Alimentare cu apa – comuna Bistra Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.11 Alimentare cu apa în satele : 

DL.MUNTELUI, TARANESTI, 

HODISESTI, HUDRICESTI, RATITIS 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Bistra 

2.12 Extindere rețea de apă și canalizare - 

Bistra 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.13 Reabilitare, modernizare și extindere 

Școală cu clasele I-IV comuna Bistra 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Bistra 

2.14 Reabilitare tern de sport Școala 

gimnazială ”Nicodim Ganea”Bistra 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.15 Modernizare iluminat public Bistra Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.16 AMENAJAREA CENTRULUI 

COMUNEI BISTRA  

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.17 CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL 

SI DIRIGINTE DE SANTIER 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.18 REALIZARE PODET VALEA 

BISTRISORII 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.19 ASFALTARE DC 97 BISTRA-

POIANA  

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.20 MODERNIZARE DRUM COMUNAL 

DC 143 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.21 MODERNIZARE DRUM COMUNAL 

DC 212 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.22 MODERNIZARE DRUM COMUNAL 

DC 144 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.23 MODERNIZARE DRUM COMUNAL 

DC 145 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.24 AMENAJARE PODETE 

LIPAIA,VALEA PETRESEI,LUNCA 

MERILOR 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Bistra 

2.25 PROIECTARE SI EXECUTIE 

MODERNIZARE STRAZI 

Primăria Bistra 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Bistra 

2.26 Înființare rețea de apă uzată și stație de 

pompare în localitatea Henig, Berghin 

Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Berghin  

2.27 Reabilitare Școala gimnazială, Berghin Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Berghin 

2.28 Modernizare străzi, Berghin Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Berghin 

2.29 Eficientizare energetică Primăria 

Berghin 

Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Berghin  
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2.30 Realizare trotuare, sanțuri și acces la 

proprietăți adiacente DJ107, Berghin 

Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Berghin 

2.31 Realizare trotuare sanțuri și acces la 

proprietăți adiacente DJ1061, 

localitatea Ghirbon, tronson 2,  Berghin 

Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Berghin 

2.32 Modernizare sistem de iluminat public 

stradal Berghin 

Primăria Berghin 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Berghin  

2.33 Construire Grădiniță Primăria Cenade 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cenade 

2.34 Construire rețea de canalizare 

menajerăși stație de epurare Comuna 

Cenade, jud. Alba 

Primăria Cenade 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Cenade 

2.35 Construire rigole, podețe și trotuare în 

Comuna Cenade, Jud.Alba pe Strada 

Principală, Strada Borșului, Strada 

Rozorului și Strada Huhurezului” 

Primăria Cenade 31.12.2021 Valoare lucrări 

Cenade 

2.36 Construire sală de sport Primăria Cenade 31.12.2021 Valoare lucrări Cenade 

2.37 Electrificare sat Gorgan Primăria Cenade 31.12.2021 Valoare lucrări Cenade 

2.38 Dotare camin cultural Cergau Mare si 

Lupu 

Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cergău 

2.39 Introducerea gazului metan in comuna 

Cergau 

Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cergău 

2.40 Constructie sediul Primarie Cergau Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cergău 

2.41 Reabilitare DC 36 Cergau Mic Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cergău 

2.42 Reabilitare DC 37 Lupu Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cergău 

2.43 Construire de capele mortuare Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cergău 

2.44 Reabilitare teren de sport Nicolae Linca 

Cergau Mare 

Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cergău 

2.45 Amenajare spatii verzi Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cergău 

2.46 Reabilitare teren  sintetic Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cergău 

2.47 Reabilitare si extindere Camin Cultural 

Cergau Mare 

Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cergău 

2.48 Amenajare teren sintetic Cergau Mic si 

Lupu 

Primăria Cergău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cergău 

2.49 “Modernizare drumuri si strazi in 

comuna Ciuruleasa, judetul Alba” 

Primăria Ciuruleasa 31.12.2021 Valoare lucrări Primar 

Ciuruleasa 

2.50 „Modernizare drumuri comunale si 

vicinale în comuna Ciuruleasa, judeţul 

Alba” 

Primăria Ciuruleasa 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar 

Ciuruleasa 

2.51 « Reabilitare, modernizare şi dotare 

aşezământ cultural Ciuruleasa » 

Primăria Ciuruleasa 31.12.2021 Valoare lucrări Primar 

Ciuruleasa 

2.52 « S.M.A.R.T.  Edu  în Țara de Piatra  “ Primăria Ciuruleasa 31.12.2021 Valoare lucrări Primar 

Ciuruleasa 

2.53 Creşterea eficienţei energetice şi 

gestionarea inteligentă a energiei la 

Şcoala gimnazială Ciuruleasa”  

Primăria Ciuruleasa 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar 

Ciuruleasa 

2.54 Modernizare drumuri Ceru Băcăinți Primăria Ceru Băcăinți 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Ceru 

Băcăinți 

2.56 Modernizare și extindere rețele de apă Primăria Ceru Băcăinți 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Ceru 

Băcăinți 

2.57 Modernizare infrastructură rutieră 

Cricău 

Primăria Cricău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cricău 

2.58 Modernizare drumuri și străzi Cricău Primăria Cricău 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Cricău 

2.59 Construire grupuri sanitare la Căminul 

cultural Cricău 

Primăria Cricău 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Cricău 

2.60 Reactualizare a planului urbanistic 

general al comunei Girbova si a 

regulamentului local 

Primăria Gîrbova 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Gîrbova 
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2.61 Infiintare sistem inteligent de 

disteributie gaze naturale incomuna 

Pianu  si  com Girbova jud Alba 

Primăria Gîrbova 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Gîrbova 

2.62 Reabilitare,extindere si modernizare 

Scoala Gimnaziala Garbova 

Primăria Gîrbova 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Gîrbova 

2.63 Modernizarea sistemului de iluminat 

stradal in Comuna Garbova judetul 

Alba 

Primăria Gîrbova 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Gîrbova 

2.64 Modernizare infrastructura rutiera in 

comuna Girbova judetul Alba 

Primăria Gîrbova 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Gîrbova 

2.65 Modernizare drumuri Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Hopârta 

2.66 Modernizare si extindere retele 

apa/canal 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Hopârta 

2.67 Reabilitare Scoala Gimnaziala sat 

Hoparta, com. Hoparta 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Hopârta 

2.68 Construire infrastructura 

sportive/locuinte pentru tineri 

Reabilitare drumuri si strazi in com. 

Hoparta 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Hopârta 

2.69 Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere in 

comuna Hoparta 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Hopârta 

2.70 Promovarea patrimoniului cultural al 

comunei Hoparta 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Hopârta 

2.71 Servicii de elaborare PUG Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Hopârta 

2.72 Dezvoltarea retelelor inteligente  de 

distributie a gazelor naturale in 

Comuna Farau si Comuna Hoparta, 

judetul Alba 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Hopârta 

2.72 Modernizare drum intravilan sat 

Hoparta 

Primăria Hopârta 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Hopârta 

2.73 Modernizare drumuri Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Horea 

2.74 Modernizare rețelei de drumuri de 

interes local,com.Horea jud.Alba 

Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Horea 

2.75 Modernizarea drumuri locale în 

comuna Horea jud.ALBA 

Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Horea 

2.76 Modernizarea electrice pt.satele 

Giurgiuț-Zânzesti-Petreasa  

Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Horea 

2.77 Modernizarea casei memoriale Horea 

Fericet 

Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Horea 

2.78 Infiintare și dotare Serviciu Social 

pentru copii 

Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Horea 

2.79 Complex Sportiv Ursoaia Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Horea 

2.80 Modernizarea caminului cultural din 

Centrul Comunei Horea 

Primăria Horea 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Horea 

2.81 Modernizare drumuri comunale prin 

PNDL 

Primăria Lopadea Nouă 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Lopadea 

Nouă 

2.82 Aductiune apa potabila in satul 

Ocnisoara 

Primăria Lopadea Nouă 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Lopadea 

Nouă 

2.83 Canalizare menajera si statie de epurare 

cu racord electric 

Primăria Lopadea Nouă 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Lopadea 

Nouă 

2.84 Infiintare O.M.D. si participare alaturi 

de CJ Alba pentru amenajarea Bailor 

sarate Ocnisoara 

Primăria Lopadea Nouă 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Lopadea 

Nouă 

2.85 Infiintare retea de ditributie gaze 

naturale in comuna Lopadea Noua 

Primăria Lopadea Nouă 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Lopadea 

Nouă 

2.86 Modernizare drumuri vicinale in 

comuna Posaga 

Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Poșaga 

2.87 Modernizare drum communal DC  43 Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Poșaga 
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(1km ) 

2.88 Modernizare 1,2 km drum comunal DC  

43 

Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Poșaga 

2.89 Modernizare drumuri interioare in satul 

Lunca Ariesului 

Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Poșaga 

2.90 Modernizare infrastructura rutiera in 

comunaPosaga 

Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Poșaga 

2.91 Modernizare Camin Cultural  in Posaga 

de Jos 

Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Poșaga 

2.92 Construire remiza PSI Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Poșaga 

2.93 Modernizare drum forestier Incesti Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Poșaga 

2.94 Modernizare infrastructura rutiera (9,4 

km ) 

Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Poșaga 

2.95 Elaborare PUG  Primăria Poșaga 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Poșaga 

2.96 Modernizarea străzilor Lac, Nufărului, 

Tineretului, amenajarea trotuarelor si a 

sistemului de colectare si de dirijare a 

apelor pluviale din localitatea Totoi, 

Comuna Santimbru, Județul Alba 

Primăria Sântimbru 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar 

Sântimbru 

2.97 Extindere rețea distribuție apă potabilă 

cu branșamente și rețea canalizare 

menajeră cu racorduri, sat Sântimbru, 

comuna Sântimbru, jud. Alba 

Primăria Sântimbru 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar 

Sântimbru 

2.98 Extindere rețea apă str. Tăului, 

Santimbru 

 

Primăria Sântimbru 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar 

Sântimbru 

2.99 Execuție racorduri rețea de canalizare 

in zona Lac Totoi, Com. Santimbru, 

Jud. Alba 

Primăria Sântimbru 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar 

Sântimbru 

2.100 Reabilitare, modernizare Grădiniță din 

Coslariu, comuna Santimbru, județul 

Alba 

Primăria Sântimbru 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar 

Sântimbru 

2.101 Investitie multianuala «Infiintare retea 

apa potabila, canalizare menajera si 

statie de epurare in comuna Rosia 

Montana, jud. Alba» 

Primăria Roșia Montană 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Roșia 

Montană 

2.102 Reabilitare sistem de iluminat public, 

comuna Rosia Montana, judetul Alba 

Primăria Roșia Montană 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Roșia 

Montană 
2.103 Studiu de feizabilitate /documentatile 

de avizare a lucrarilor de interventiii, 

studiile de teren, studiile de specialiate, 

expertizele tehnice si sau audit 

energetic, asistenta tehnica, consultanta, 

taxe pentru obtinerea de avize/ 

acorduri/ autorizatii, organizarea 

procedurilor de achizitii, cheltuieli 

conexe organizarii de santier, 

comisioane, cote, taxe, cheltuieli pentru 

probe tehnologice, teste si predare la 

beneficiar, aferente obiectivului de 

investitie: - MODRNIZARE 

DRUMURI COMUNALE SI LOCALE 

IN COMUNA ROSIA MONTANA, 

JUDETUL ALBA    - ETAPA I 

Primăria Roșia Montană 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Roșia 

Montană 

2.104 Servicii de  elaborare a Planului 

Urbanistic General al comunei Rosia 

Montana si a Regulamentului local 

aferent. 

Primăria Roșia Montană 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Roșia 

Montană 

2.105 Modernizare drumuri Primăria Sâncel 31.12.2021 Nr. km. modernizați Primar Sâncel 
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2.106 Modernizare și extindere rețele apă/ 

canal în localitățile Sâncel, Iclod, 

Pănade, jud. Alba 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Nr. km rețele apă 

Primar Sâncel 

2.107 Modernizare și construire unități de 

învațământ Scoala Ion Pop Reteganul 

Sâncel 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sâncel 

2.108 Construre infrastructură sportivă/ 

locuințe pentru tineri  Sală de educație 

fizică școlară , com Sâncel, sat Sâncel, 

jud. Alba 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sâncel 

2.109 Modernizare și dotare dinspensar 

medical uman în satul Sâncel, com 

Sâncel, jud Alba 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sâncel 

2.110 Construire cămin cultural în loc. Iclod, 

com. Sâncel, jud. Alba 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Sâncel 

2.111 Modernizare clădire expoziție 

etnografică în loc Sâncel, com. Sâncel, 

jud Alba 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sâncel 

2.113 Regularizare și consolidare curs Pârâul 

Popilor în intravilanul loc. Sâncel, com 

Sâncel, jud Alba 

Primăria Sâncel 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Sâncel 

2.114 MODERNIZARE STRĂZI ÎN 

LOCALITATEA LUNCA 

TÂRNAVEI, COM. ȘONA, JUD. 

ALBA 

Primăria Șona 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Șona 

2.115 AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PENTRU COPII, PARC DE 

RECREERE ȘI PETRECERE A 

TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITEA 

ȘONA-COMUNA  ȘONA” 

Primăria Șona 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Șona 

2.116 AMENAJARE LOC  DE JOACĂ 

PENTRU COPII, PARC DE 

RECREERE ȘI PETRECERE A 

TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITEA 

LUNCA TÂRNEVEI - COMUNA  

ȘONA 

Primăria Șona 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Șona 

2.117 AMENAJARE LOC DE JOACĂ 

PENTRU COPII, PARC DE 

RECREERE ȘI PETRECERE A 

TIMPULUI LIBER ÎN LOCALITEA 

BIIA -  COMUNA  ȘONA 

Primăria Șona 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Șona 

2.118 REABILITARE REMIZĂ PSI Primăria Șona 31.12.2021 Valoare lucrări Primar Șona 
2.119 REABILITARE PRIMĂRIE ȘONA-

LUCRĂRI DE AMENAJARE 

EXTERIOARĂ ȘI RENOVARE BĂI 

Primăria Șona 31.12.2021 Valoare lucrări 

Primar Șona 

2.120 Modernizare drumuri Primăria Șugag 31.12.2021 Nr. km modernizați Primar Șugag 
2.121 Extindere  reţea apă potabilă şi 

branşamente şi extindere reţea de 

canalizare şi racorduri pe teritoriul 

Comunei Şugag, jud. Alba 

Primăria Șugag 31.12.2021 Nr. km rețea apă 

Primar Șugag 

2.122 Reabilitare sală de sport 

 

Primăria Șugag 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Șugag 

2.123 Dezvoltarea reţelelor inteligente de 

distribuţie a gazelor naturale în vederea 

creşterii nivelului de flexibilitate, 

siguranţă, eficienţă în operare, precum 

şi de integrare a activităţilor de 

transport, distribuţie şi consum final în 

comunele Săsciori, Şugag şi Blandiana 

Primăria Șugag 31.12.2021 Nr. km rețea gaz 

Primar Șugag 
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2.124 Modernizare Grădiniţă în 

localitateaVinţu de Jos, ComunaVinţu 

de Jos, judeţul Alba 

Primăria Vințu de Jos 31.12.2021 Valoare lucrări 
Primar Vințu de 

Jos 

2.125 Modernizare și extindere rețea de 

alimentare cu  apă potabilă și apă uzată 

în comuna Vințu de Jos. 

Primăria Vințu de Jos 31.12.2021 Nr. km rețea modernizați 
Primar Vințu de 

Jos 

2.126 Execuție branșamente de  apă potabilă 

pe str. Mihai Eminescu și str. 

Câmpului, localitatea Vințu de Jos, jud. 

Alba 

Primăria Vințu de Jos 31.12.2021 Număr km rețea 

Primar Vințu de 

Jos 

3 Accelerarea reformei funciare 

3.1 Completarea, modificarea, 

inventarierea şi arhivarea digitală a 

titlurilor de proprietate 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. 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Număr titluri de 

proprietate 

Director 

3.2 Organizarea şi coordonarea 

măsurătorilor 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. 

 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Inventar realizat 

Număr puneri ăn posesie 

Director 

4 Recepţia lucrărilor de măsurători terestre 

 

4.1 Verificarea şi avizarea documentaţiilor 

pentru PAC, PAD, PUG, PUZ, PUD, 

SCA 

 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Număr verificări Director 

4.2  

Verificarea lucrărilor la teren 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Număr verificări Director 

4.3  

Recepţia lucrărilor privind sistemul 

informaţional specific domeniului 

imobiliar-edilitar şi constituirea băncii 

de date urbane. 

 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Număr recepții 

Bază de date constituită 

Director 

4.4 Preluarea, validarea şi asamblarea 

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. 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Bază de date actualizată Director 

4.5 Cf-uri convertite Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021 Număr CF uri Director 

4.6 Accesul cât mai multor instituții la Oficiul de Cadastru și 31.12.2021 Platformă online Director 
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platforma online Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

Număr accesări 

4.7 Scanarea documentelor care au stat la 

baza înscrierilor în cărțile funciare 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

 

31.12.2021 Număr documente scanate Director 

4.8 Legarea documentelor în conformitate 

cu prevederile Legii 16/1996 

 

Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Alba  

Serviciul Cadastru 

31.12.2021  Director 

5 Stadiul implementării cadastru general 

 

5.1 Realizarea şi întreţinerea bazelor de 

date 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 banca de date a 

cadastrului general. 

Oficiul de 

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară Alba  

Serviciul 

Cadastru 

31.12.2021 Bază de date Director 

5.2  

Realizarea cadastrului sistematic prin 

implementarea PROIECTULUI 

”Programul Național de Cadastru și 

Carte Funciară 2015-2023” 

 

Oficiul de 

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară Alba  

Serviciul 

Cadastru 

31.12.2021  Director 

6 Stadiul implementare aplicații RENSS și RAN 

 

6.1 RENSS Oficiul de 

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară Alba  

Serviciul 

Cadastru 

31.12.2021  Director 

6.2 RAN Oficiul de 

Cadastru și 

Publicitate 

Imobiliară Alba  

Serviciul 

Cadastru 

31.12.2021  Director 
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8. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea 

implicată în 

realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Implementarea politicilor MADR in sectoarele vegetal, zootehnic, imbunatatiri funciare, industria alimentara, promovarea si 

prelucrarea produselor agricole 

 

1.1 Promovarea și implementarea 

programelor și măsurilor de sprijin 

financiar din surse europene și naționale 

acordate producătorilor agricoli 

aprobate prin acte normative în 

Parlamentul României, cu acordul Comisiei 

Europene. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de 

sesiuni/campanii de 

informare, instruiri 

fermieri, 

Număr  cereri depuse 

 

 Director DAJ 

1.2 Inregistrarea contractelor de producere, 

cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de 

sfeclă de zahăr încheiate între fabrica 

procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de 

zahăr, avizarea contractelor, dacă în 

urma inspectării culturii de către Comisia 

de verificare sunt respectate condiţiile agrotehnice de 

cultură, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr contracte și 

suprafețe cultivate 

Director DAJ 

1.3 Verificarea documentelor, avizarea și 

înregistrarea fișelor de înregistrare în 

Registrul Direcției Agricole Județene Alba 

a operatorilor în agricultura ecologică 

( Anexa nr.1-14 ) și operarea în format 

electronic  în Centralizatorul operatorilor înregistraţi în 

agricultura ecologică 

( Anexa nr.10 ), conform Ordinului MADRnr.1253/2013 și 

Ordinului MADR nr.1438/2013. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de  operatori 

înregistrați 

Director DAJ 

1.4 Verificarea documentației depuse de 

operatorul economic si întocmirea 

procesului verbal în conformitate Ordinul comun al 

ministrului agriculturii şi 

dezvoltăriirurale, ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor nr.724/1.082/ 

360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale si cu din 

ordinul 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 consecrate 

româneşti 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de procese 

verbale eliberate 

Număr de sesiuni /  

campanii de 

informare, târguri de 

profil organizate 

Director DAJ 

1.5 Promovarea înființării, dezvoltarii 

fermelor pomicole si legumicole, 

asocierea acestora, in vederea reducerii importului de fructe 

si legume 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de campanii de 

informare si 

promovare/actiuni de 

consultanță 

Director DAJ 

1.6 Verificarea respectării şi menţinerii 

condiţiilor de recunoaştere și funcționare 

de către grupurile și organizaţiile de producători pentru 

comercializarea 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de  grupuri noi 

înregistrate 

Număr de grupuri 

verificate 

Director DAJ 
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produselor agricole, conform 

OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016 

 

Autorizații retrase 

1.7  

Analizarea documentatiei si emiterea certificatelor de 

origine pentru biomasă 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. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr certificate 

Director DAJ 

1.8 Verificarea  cererilor si înregistrarea documentelor  

privind ajutorul de stat pentru reducerea accizei la 

motorina utilizată în acvacultură, conform HG 

nr.748/2018. 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de beneficiari 

înregistrați 

Director DAJ 

2 Asigurarea securitatii alimentare a judetului 

 

2.1 Verificarea respectarii prevederilor cuprinse  în 

tematicile de control transmise de MADR, a actelor 

normative in domeniul: 

Fertilizanților 

Cultivării Tutunului 

Cultivării plantelor ce conțin substanțe stupefiante și 

psihotrope 

Organismelor modificate genetic (OMG) 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr inspectii si 

controale in sectorul 

de activitate 

contracte tutun, mac, 

plante modificate 

genetic plantatii cu 

plante ce contin 

substante stupefiante 

și psihotrope 

Director DAJ 

2.2 Verificarea respectarii prevederilor cuprinse  în 

tematicile de control transmise de MADR, a actelor 

normative in domeniul agriculturii ecologice 

 
Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr inspectii si 

controale in 

agricultura ecologică 

funcție de eșantioanele 

transmise de MADR 

Număr de  operatori ec 

cu spraf.eco >50ha 

 

Director DAJ 

2.3 Verificarea respectarii prevederilor cuprinse  în 

tematicile de control transmise de MADR, a actelor 

normative in domeniul Industriei alimentare: 

-reglementare a pieței pe filierea cerealelor și a prod. 

procesate 

-iodarea sării destinate consumului uman, animalelor 

și in ind alim. 

-marcarea, clasificarea și ambalarea ouălor 

-legalitatea folosirii atestatului și logoului la prod. 

tradiționale și consacrate 

-depozite cerale 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr inspectii si 

controale la agenți 

economici producatori 

si/sau comercianti, 

depozite din domeniul 

de activitate 

 

 

Director DAJ 

2.4 Verificarea respectarii prevederilor cuprinse  în 

tematicile de control transmise de MADR, a actelor 

normative in domeniul vitivinicol, in sistemul 

organizarii comune a pietei vitivinicole. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr inspectii si 

controale la agenți 

economici producatori 

si/sau comercianti din 

domeniul de activitate 

 

Director DAJ 

2.5 Verificarea respectarii prevederilor cuprinse  în 

tematicile de control transmise de MADR, a actelor 

normative in domeniul  : pomiculturii  și 

legumiculturii; 

fond funciar. 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr inspectii si 

controale la agenți 

economici producatori 

si/sau comercianti, 

depozite din domeniul 

de activitate 

Director DAJ 
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2.6 Stabilirea  unui plan de măsuri  privind combaterea  

burienii ambrozia  în conformitate  cu Legea 

62/2018 și HG 707/2018 

Organizarea  si desfasurarea campaniilor de 

informare a  populației cu măsurile  ce trebuie 

întreprinse  pentru  eradicarea plantei ; efectuarea de 

controale și luarea de măsuri. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de informări 

Număr   detinători 

terenuri infestate  si 

somați,sancțiuni Director DAJ 

2.7 Colectarea, prelucrarea și centralizarea  datelor 

statistice  și propuneri privind stabilirea prețurilor 

din arendă precum și normele de venit  în domeniul  

agricol , la nivelul județului și transmiterea acestora 

la MADR și la alte instituții interesate ( Instituția 

Prefectului, Consiliul Județean, ANAF). 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr 

propuneri/informări 

 

Director DAJ 

3 Acordarea de autorizaţii, decizii, şi alte acte de către DAJ Alba 

3.1 Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor 

situate în extravilan; 

Eliberarea avizului comun de redare/reintroducere a 

terenurilor în circuitul agricol împreună cu oficiul de 

cadastru şi publicitate imobiliară; 

Centralizare, monitorizare si transmitere la MADR, 

datele privind scoaterea temporară sau definitivă a 

terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan 

Avizarea schimbarii categoriei de folosinţă a 

terenului agricol conform art. 77 din Legea nr. 

18/1991 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

 

Număr decizii de 

scoatere din circuitul 

agricol, decizii redare 

în circuitul agricol, 

avize schimbarea 

categoriei de folosință 

 

Director DAJ 

3.2 Întocmirea proceselor - verbale de constatare a 

pagubelor produse de 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 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr procese 

verbale întocmite 

Director DAJ 

3.3  

Participarea în cadrul comisiilor mixte  la evaluarea 

pagubelor produse de către animalele sălbatice  în 

sectorul vegetal  și   zootehnic în conformitate  HG 

1679/2008 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr acțiuni si 

procese verbale 

întocmite 
Director DAJ 

3.4 Emiterea autorizaţiilor de plantare, defrişare ori  de 

tăiere pentru pomi fructiferi, conform Legii 

nr.348/2003 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

Număr autorizatii Director DAJ 

3.5 Autorizarea si monitorizarea spaţiilor de depozitare 

pentru produsele agricole în urma verificării la faţa 

locului a condițiilor tehnice, conform Ordinului 

nr.222/2006 și OUG nr.12/2006 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

 

Număr autorizatii 
Director DAJ 

3.6 Emiterea  avizelor  consultativ în vederea eliberarii 

atestatului de producator cf legii 145/2014 cu 

modificîrile și completările ulerioare. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

 

Număr avize emise 

Director DAJ 

3.7 Infiintarea, organizarea si gestionarea Registrul 

județean de evidenţă a ofertelor de vânzare a 

Direcția pentru 

Agricultură 

31.12.2021 Număr oferte 

înregistrate și avize 
Director DAJ 
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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 cu modificarile  și completările  

ulterioare 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 înmânează vânzătorului sau persoanei 

împuternicite în acest sens 

Județeană Alba emise 

3.8 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 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr autorizatii 

emise 

Director DAJ 

3.9 Operarea  si gestionarea  Registrului  plantatiilor 

viticole: declaratii de recoltă,de stocuri, defrișare, 

plantare, replantare, eliberează autorizații de 

plantare/replantare. Primirea , verificarea  şi 

aprobarea /respingerea  planurilor  individuale de 

reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de  planuri 

depuse 

suprafete plantații 
Director DAJ 

3.10 Înregistrarea  contractelor  de cultură pentru tutun, 

participarea la livrarea tutunului cultivat pe raza 

teritorială a DAJ, vizarea  declaraţiei de livrare și 

transmiterea situațiilor  centralizatoare ale acestora  

la direcția de specialitate din cadrul MADR, 

conform  Legii nr.236/2003și  Ordinului nr.74/2012 

și Ordinul nr.619/2015 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

Număr contracte 

încheiate 

Director DAJ 

3.11 Autorizarea periodică a  laboratoarelor  de vinificatie 

 

 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr laboratoare 

autorizate 
Director DAJ 

4 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 

 

4.1 Organizarea  cursurilor   calificare  și de  instruire  a 

beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014-2020 

pentru implementarea   angajamentelor de agro-

mediu,clima si agricultură ecologică în cadrul M 10, 

M 11 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr absolvenți 

cursuri 

Director DAJ 

4.2 Întocmirea  documentatiei necesare pentru  

reautorizarea  ca furnizor de formare profesională 

pentru cursurile  de formare  profesională continuă 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr  de  cursuri 

autorizate Director DAJ 

4.3 Informarea/instruirea fermierilor și autorităților 

publice locale în scopul aplicării Codului de bune 

practici agricole şi a Programului de acţiune pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 

surse agricole 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de acțiuni și nr. 

fermieri /entitati 

consiliati Director DAJ 
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4.4 Sprijinirea fermierilor  prin activități de  

diseminare/informare  având ca tematică: Măsuri 

active  PNDR 2014-2020  si noul PNS Plăți directe 

și ajutoare naționale tranzitorii în agricultură; 

Schimbări climatice; Accesarea sprijinului financiar 

din partea Uniunii Europene destinat producătorilor 

din sectorul vitivinicol în anul 2021;Practicile 

agricole benefice pentru climă și mediu; 

Penalitățile pentru nerespectarea măsurilor de 

înverzire; Norme de ecocondiționalitate ; Codul de 

bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole ; 

Agricultura ecologică; 

Asocierea  fermierilor în agricultură; Scheme  de 

calitate națională și europene; 

Identificare şi înregistrarea animalelor 

Utilizarea produselor de protecție a plantelor si a 

echipamentelor; 

Exploatarea rațională a pajiștilor; 

Măsuri de combatere ambrozia ; Măsuri de prevenire 

și combatere pesta porcină  și pesta micilor  

rumegătoare ; forme de sprijin minimis și alte teme 

de interes. 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de acțiuni și nr. 

fermieri /persoane/  

autorități publice 

informate 

 

 

 

Director DAJ 

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

Acordarea de asistență tehnică de specialitate  și consultanță agricolă 

 

5.1 Acțiuni de promovare a măsurilor  active din 

PNDR 2014 – 2020 și viitorul PNS 2021-2027, 

identificarea potențialilor beneficiari, consilierea 

și acordarea de asistență tehnică în elaborarea 

documentației necesare accesării de fonduri 

europene 

Forme  de sprijin ajutor minimis și alte programe 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de fermieri 

consiliati potentiali 

beneficiari 

Număr de proiecte  

elaborate 

 

Director DAJ 

6 Gestionarea ştiinţifică şi tehnologică a patrimoniului pastoral în scopul asigurării unei agriculturi durabile 

 

6.1 Elaborarea documentațiilor necesare și întocmirea 

proiectelor de amenajamente pastorale potrivit 

prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente cu modificările și completările 

ulterioare; 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021 Număr de proiecte 

elaborate 

Director DAJ 

7 Organizarea unui sistem informaţional eficient prin activităţi gratuite de popularizare destinate producătorilor agricoli 

7.1 Elaborarea, multiplicarea și distribuirea gratuită de  

materiale informative de specialitate cu informații 

utile în domeniu  agricol ; 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

Titluri si număr de  

materiale informative 

distribuite 

Director DAJ 

7.2 Realizarea de  materiale presa, audio-vizuale, 

emisiuni radio/tv. 

 

Direcția pentru 

Agricultură 

Județeană Alba 

31.12.2021  

Titluri si număr 

de  materiale 

Director DAJ 

8 Respectarea normelor legale in vigoare (comunitare si nationale) privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si 

materialului saditor 

8.1 Supravegherea si monitorizarea activitatii 

operatorilor economici inregistrati pentru 

producerea, prelucrarea si comercializarea 

semintelor si materialului saditor 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr controale 

Inspector şef 

Inspectori oficiali 

8.2 Inregistrarea (autorizarea) de noi operatori 

economici pentru producerea, prelucrarea si 

comercializarea semintelor si materialului saditor 

 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr operatori 

economici 

 

Inspector şef 

Inspectori oficiali 
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8.3 Asistenta tehnica acordata micilor producatori 

pentru transformarea fermelor de subzistenta in 

ferme comerciale 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr mici 

producători  
Inspector şef 

Inspectori oficiali 

8.4 Instruirea si testarea responsabililor de profil din 

cadrul operatorilor economici inregistrati 
 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr instruiri  

Inspector şef 

Inspectori oficiali 

8.5 Controlul  respectarii legislatiei in vigoare de catre 

operatorii economici la comercializarea semintelor si 

materialului saditor 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr controale 
Inspector şef 

Inspectori oficiali 

9 Intarirea capacitatii administrative si reforma institutionala  a ITCSMS Alba 

 

9.1 Formarea si perfectionarea personalului pentru 

efectuarea activitatilor de inspectie si certificare pe 

grupe de specii 

 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr instruiri  

Inspector şef 

Inspectori oficiali 

9.2 Utilizarea aplicatiilor IT  specifice, in laborator si in 

teren, pentru luarea deciziilor de certificare si 

eliberarea actelor de calitate 

ITCSMS Alba 

31.12.2021  
Inspector şef 

Inspectori oficiali 

9.3 Efectuarea certificării semințelor și materialului 

săditor în campania de primăvară și toamnă 
 

ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr certificări  

Inspector şef 

Inspectori oficiali 

9.4 Controlul si certificarea semințelor și materialului 

săditor conform regulilor și normelor în vigoare 
ITCSMS Alba 

31.12.2021 Număr controale Inspector şef 

Inspectori oficiali 

10 Prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare 

10.1 Efectuarea de controale tematice la unitățile de 

alimentație publică și din industria alimentară 

DSVSA Alba 31.12.2021 Număr controale Director DSVSA 

11 Prevenirea  apariției  focarelor de pestă porcine africană 

11.1  

Respectarea programelor de măsuri pentru 

prevenirea răspândirii bolii și combaterea focarelor 

existente 

DSVSA Alba 31.12.2021 Număr focare 

combătute 

Director DSVSA 

12 Mentinerea conditiilor tehnice conform legislatiei in vigoare  pentru efectarea in conditii corespunzatoare a analizelor din 

programul  actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor  la animale, a celor transmisibile de la animale la 

om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si 

control in domeniul sigurantei alimentelor 

 

12.1 Aprovizionare cu materiale de laborator, medii de 

cultură, kit-uri, reagenti si reactivichimici in timp 

util pentru derularea in bune conditii a activitatii de 

laborator si menţinerea politicii de calitate; 

DSVSA Alba  Cantitate materiale Director DSVSA 

13 Autorizarea și înregistrarea tuturor unităților sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor 

 

13.1 Efectuarea de controale specific pentru verificarea 

catagrafiei cu realitatea din teren 

 

DSVSA Alba  Număr controale Director DSVSA 

14 Îmbunătățirea calității terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătățiri funciare 

14.1 Întocmirea și transmiterea spre aprobare și achiziție 

publică la centrala ANIF a documentațiilor necesare 

execuției lucrărilor de întreținere și reparații în 

amenajările: Desecare Vinerea-Cugir, Desecare 

Aiud, Combaterea Eroziunii Solului Ocna Mureș și 

Combaterea Eroziunii Solului Sânmiclăuș-Crăiești  

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

31.03.2021 Valoare lucrări Director 

14.2 Executarea, derularea și încadrarea în termene a 

contractelor de întreținere și reparații a 

infrastructurii de îmbunătățiri funciare 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

31.12.2021 Număr contracte Director 

14.3 Execuția lucrărilor de întreținere curentă prin efort 

propriu în amenajările Combaterea Eroziunii Solului 

ANIF 

Filiala 

31.12.2021 Valoare lucrări Director 
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Jidvei-Blaj și Desecare Teiuș Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

15 Gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, alunecări de teren 

15.1 Întocmirea și transmiterea spre aprobare și achiziție 

publică la centrala ANIF a documentațiilor necesare 

execuției  

lucrărilor de întreținere și reparații în amenajările de 

îmbunătățiri funciare calamitate 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

31.12.2021 Număr dosare Director 

15.2 Executarea, derularea și încadrarea în termene a 

contractelor de refacere a infrastructurii de 

îmbunătățiri funciare calamitate 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

31.12.2021 Număr contracte Director 

15.3 Participarea în grupurile de suport tehnic ale CJSU 

Alba și în comisiile de evaluare a pagubelor, prin 

ingineri de specialitate 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

31.12.2021 Număr participări în 

comisii mixte 

Director 

16 Acordarea de avize, acorduri tehnice și alte acte de către ANIF  FTIF Alba 

16.1 Emiterea avizelor și acordurilor tehnice de 

specialitate pentru instalațiile și construcțiile care se 

execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri 

funciare 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

 Număr avize emise Director 

16.2 Emiterea avizelor de scoatere din circuitul agricol a 

suprafețelor amenajate/ neamenajate cu lucrări de 

îmbunătățiri funciare 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

 Număr avize emise Director 

16.3 Emiterea avizelor PUZ,PUD, PUG ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

 Număr avize emise Director 

17 Organizarea unui sistem informațional eficient 

17.1 Inventarierea suprafețelor amenajate cu lucrări de 

Îmbunătățiri Funciare formular statistic AGR-1IF, 

inventarierea lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare, 

inventarierea bunurilor din domeniul privat al 

statului formular P4000 

ANIF 

Filiala 

Teritorială de 

Îmbunătățiri 

Funciare Alba 

31.12.2021  Director 

18 Acordare plăți directe și ajutoare naționale și tranzitorii 

18.1 Control administrativ - Plăți aferente cererilor unice 

Campania 2020 

APIA Centrul 

județen Alba 

Iunie 2021 Valoare plăți Director APIA 

18.2 Autorizare la plată - Plăți aferente cererilor unice 

Campania 2020 

APIA Centrul 

județen Alba 

Iunie 2021 Valoare plăți Director APIA 

18.3 Informare, promovare campanie preluare cereri 

unice 2021- Preluare cereri unice 2021 

APIA Centrul 

județen Alba 

Februarie 

2021 

Număr cereri Director APIA 

18.4 Preluare cereri unice 2021- Preluare cereri unice 

2021 

APIA Centrul 

județen Alba 

Martie – Mai 

2021 

Număr cereri Director APIA 

18.5 Pregătirea bazei de date conform cu ultimele 

modificări rezultate după controlul pe teren - 

Preluare cereri unice 2021 

APIA Centrul 

județen Alba 

15 martie 

2021 

Număr cereri  

19 Administrare cereri unice 2021 

19.1 Primirea formularelor de completare si schimbare a 

declaratiilor fermierilor 

APIA Centrul 

județen Alba 

Martie – Mai 

2021 

Număr cereri Director APIA 

19.2 Rezolvarea inconsistentelor si pregatirea dosarelor 

pentru esantionul de control 

APIA Centrul 

județen Alba 

Mai –Iunie 

2021 

Număr dosare Director APIA 
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19.3 Controlul pe teren al anexei 17 APIA Centrul 

județen Alba 

Martie –Iunie 

2021 

Număr controale Director APIA 

19.4 Control administrativ cereri APIA Centrul 

județen Alba 

Mai- 

Septembrie 

2021 

Număr controale Director APIA 

19.5 Control pe teren cereri selectate  APIA Centrul 

județen Alba 

Iulie-

octombrie 

2021 

Număr controale Director APIA 

19.6 Autorizare la plata  APIA Centrul 

județen Alba 

Octombrie –

avans 

Decembrie 

2021- iunie 

2022 plata 

finală 

Număr autorizări la 

plată 

Director APIA 

20 Sesizare suspiciuni nereguli 

20.1 Înregistrare sesizare neregulă/ suspiciune frauda APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr cazuri de 

fraudă 

Director APIA 

20.2 Înscriere în Registrul Predebitorilor APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent  Director APIA 

21 Verificare, stabilire creanțe bugetare, alte măsuri în vederea bunei gestionări a fondurilor 

21.1 Emitere titlu de creanță APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număt tiluri emise Director APIA 

21.2 Înscriere  creanțe în registrul debitorilor/ comunicare 

titluri de creanță 

APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număt tiluri de creanță 

comunicate 

Director APIA 

21.3 Sesizare suspiciuni de fraudă APIA Centrul 

județen Alba 

Când este 

cazul 

Număr sesizări Director APIA 

22 Urmărire recuperare creanțe 

22.1 Demersuri recuperare prin plată voluntară APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Valoare recuperări Director APIA 

22.2 Recuperare prin executare silită APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent  Director APIA 

23 Asigurarea legalității și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Centrului județean în fața instanțelor judecătorești de toate 

gradele , a organelor de urmărire penală precum și a tuturor autorităților și organelor administrative cu atribuții jurisdicționale  

23.1 Acordare aviz de legalitate APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr avize Director APIA 

23.2 Acordarea de consultanţă juridică serviciilor 

birourilor/compartimente din cadrul centrului 

judeţean 

APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr consultări Director APIA 

23.3 Formularea și susținerea apărărilor în procesele în 

care centrul județean are calitatea de pârât 

APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr acțiuni Director APIA 

23.4 Formulare acțiuni și susținere interese APIA în litigii 

în care centrul județean are calitate de reclamant 

APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr acțiuni Director APIA 

23.5 Alte demersuri cu caracter juridic APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr acțiuni juridice  

24 Acordarea sprijinului comunitar pentru restructurarea/reconversia plantațiilor viticole 

24.1 Informarea solicitanţilor cu privire la regulile de 

desfăşurare ale acestei măsuri şi punerea la 

dispoziţia acestora a formularelor necesare solicitării 

sprijinului financiar 

APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr informări Director APIA 

24.2 Gestionarea administrativă a cererilor de plată  

 

APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent in 

functie de 

finalizarea 

masurilor din 

planurile 

aprobate 

Număr cereri Director APIA 

24.3 Control pe teren al cererilor APIA Centrul 

județen Alba 

Termen 

stabilit de 

aparatul 

Număr controale  
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central al 

APIA 

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

25.1 Informarea solicitanţilor cu privire la regulile de 

desfăşurare ale acestei măsuri şi punerea la 

dispoziţia acestora a formularelor necesare solicitării 

sprijinului financiar,primirea cererilor de plată 

APIA Centrul 

județen Alba 

Pina la 

15.12.2021 

 

Număr informări Director APIA 

25.2 Gestionarea administrativă a cererilor de plată APIA Centrul 

județen Alba 

Permanent Număr cereri de plată Director APIA 

 

 

 

 

9 CERCETARE,  INOVARE ȘI DIGITALIZARE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Organizarea manifestărilor științifice cu scopul dezvoltării schimbului de informații în domeniul cercetării 

1.1 International Conference on 

Archeology, Cultural Heritage and 

History 

Facultatea de Istorie 

și filologie 

19 februarie 

2021 

Număr participanți 

Prof. univ dr. Mihai 

Gligor 

1.2 Sesiunea de comunicări științifice a 

studenților in extensor, științe 

economice 

Facultatea de Științe 

Economice 
Aprilie 2021 

Număr participanți 

Conf. univ.dr.Paștiu 

Carmen 

1.3 

Sesiunea studențească de comunicări In 

Extenso – comună cu DCICIM 

Facultatea de Științe 

Exacte și Inginerești 

Aprilie 2021 

Număr participanți Conf. univ.dr.ing.Andreea 

Begov Ungur 

Lect.univ.dr.ing.Mihaela 

Ciortea 

1.4 
Conferința Națională a Societății de 

Geografie 

Facultatea de Științe 

Exacte și Inginerești 
7-8 mai 2021 

Număr participanți Prof.univ.dr.dimen 

Levente 

Prof.Lucia Bulbucan 

1.5 
Pastorație și misiune în Diaspora 

Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.6 Conferința națională cu participare 

internațională DIALOGUL 

CULTURILOR ÎNTRE TRADIȚIE ȘI 

MODERNITATE, ediția  

a XXII-a 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.7 Sesiunea națională de comunicări 

științifice a studenților din domeniul 

social 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.8 Sesiunea de comunicări științifice a 

studenților teologi 

Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.9 Conferința Națională Studențească 

Trenduri și realități contemporane în 

activitățile fizice și de recuperare, Ediția 

a Va 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.10 Sesiunea de comunicări științifice ale 

studenților și studenților masteranzi  

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.11 Workshop exploratoriu: 

Internaționalizarea învățământului 

superior: provocări și recompense, 

Ediția a VIII-a 

Centrul de Relații 

Internaționale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.12 Concursul de traduceri literare și de 

specializări pentru elevi, studenți și 

masteranzi 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.13 Concurs In4It_UAB Facultatea de Științe 31.12.2021 Număr participanți Rector UAB 
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Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

Exacte și Inginerești 

1.14 Treaties of the Paris Peace 

Conference(1919-1920) Second Edition 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.15 Repere vechi și noi în managementul și 

fiscalitatea entităților 

Facultatea de Științe 

Economice 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.16 Conferința Națională a formelor 

independente de asistență social, ediția a 

VII-a 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.17 Smart Application &Technologies for 

Electronic Engineering, SATEE 2021 

Facultatea de Științe 

Exacte și Inginerești 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.18 Ziua Rugby-ului Românesc la 

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba 

Iulia, ediția a II-a 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.19 Sesiunea de Comunicări a Cercurilor 

Științifice Studențești în domeniul 

Ingineriei Electrice,Electronice, Control 

și Calculatore- SCCSS 2021, Faza 

Națională 

Facultatea de Științe 

Exacte și Inginerești 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.20 
Călătorie în imaginarul literar 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.21 The Temptations and the Opportunities 

of Ethnophyletism Why should have a 

Global Orthodox Mission 

Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.22 RISMAA 2021 –organizatori DIME și 

DCICIM 

Facultatea de Științe 

Exacte și Inginerești 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.23 Educația din perspective valorilor, ediția 

XIII-a 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.24 International Conference on Funerary 

Archaeology „Homines, funera, Astra„ 

8th edition 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.25 Social Work in the Addictions and 

Health Care-Interdisciplinary 

Collaboration to Improve Quality of 

Services and Quality of Life 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.26 Tendencies of knowledge and social 

development in the 21st centuty, the 7th 

Edition 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.27 Masă rotundă cu tema: Evoluții ale 

principalelor instituții de drept privat 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.28 Bibliologie și Patrimoniu cultural 

Național, ediția a XV-a 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.29 Conferina Managementul Carierei , 

Ediția a IX-a 

Facultatea de Drept 

și Științe Sociale 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.30 Conferința Națională a Studenților și 

doctoranzilor. 

Istorie.Arheologie.Muzeologie. Istoria 

artei. Patrimoniu, Ediția a XXIX-a 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.31 
CPDSEI 2021 – comună cu DCICIM 

Facultatea de Științe 

Exacte și Inginerești 

31.12.2021 Număr participanți 
Rector UAB 

1.32 International conference on 

management economics and accounting 

2021 

Facultatea de Științe 

Economice 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.33 Conferință adresată profesorilor de 

liceu: Convergențe și provocări în 

domeniul științelor economice  

Facultatea de Științe 

Economice 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

1.34 
Sesiunea Studenților  și Masteranzilor 

Filologi 

 

Facultatea de Istorie 

și Filologie 

 

 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

2 Dezvoltarea proiectelor de cercetare științifică  31.12.2021 

2.1 The role of small family in sustainable 

development of agri-food sector in the 

countries of Central and EasternEurope 

UAB 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

2.2 Corporate Governance in EU-CGEU UAB 31.12.2021 Număr participanți Rector UAB 

2.3 Elaborarea unor produse inovatoare din 

materiale avansate(mortare), folosite in 

reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

UAB 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

2.4 The connection between the Charter of 

Fundamental Rights of the EU and the 

Citizenship 

UAB 

31.12.2021 Număr participanți 

Rector UAB 

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

Guvernul României. 

3.1 Colectarea datelor, prelucrarea și 

realizarea cercetărilor statistice la 

termenele stabilite în graficul 

cercetărilor științifice statistice. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Număr buletine 

Director 

3.2 Extinderea colectării electronice a 

datelor, extinderea utilizării sistemului 

pentru un număr mai mare de cercetări 

statistice, prin Portalul web e SOP. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Număr cercetări 

statistice 
Director 

4 Asigurarea continuității seriilor de date statistice 

4.1 Continuarea procesului de colectare, 

prelucrare și monitorizare a cercetărilor 

statistice. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021  

Director DRS 

4.2 Actualizarea bazei de date Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Bază de date 

actualizate 
Director DRS 

4.3 Realizarea anuarului statistic al județului 

Alba. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Anual statistic 
Director DRS 

4.4 Completarea fișelor UAT urilor din 

județul Alba cu datele statistice 

disponibile. 

 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021  

Director DRS 

5 Diseminarea informațiilor din domeniile economic și social 

5.1 Editarea buletinului statistic lunar al 

județului. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Buletin editat 
Director DRS 

5.2 Emiterea de comunicate de presă. Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Număr comunicate de 

presă 
Director DRS 

6 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 

6.1 Monitorizarea și dezvoltarea sistemului 

informatic eDemos din cadrul 

proiectului Îmbunătățirea capacității 

administrației publice de măsurare a 

performanțelor administrative. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Număr rapoarte Director DRS 

7 Continuarea procesului de armonizare cu standardele și regulamentele europene 

 

7.1 Participarea la realizarea proiectelor cu 

finanțare externă care au ca obiectiv 

dezvoltarea statisticilor naționale de 

către Comisia Europeană  și permit 

armonizarea cu reglementările europene. 

Direcția Regională de 

Statistică Alba 

31.12.2021 Număr proiecte Director DRS 
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10  MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Încurajarea muncii și flexibilizarea pieței muncii concomitent cu creșterea numărului de locuri de muncă și a salariaților cu forme 

legale. 

1.1 Elaborarea de propuneri către Inspecţia 

Muncii pentru  modificarea Legii 

nr.62/2011,  a Codului Muncii în 

vederea flexibilizării  relaţiilor de 

muncă precum și a Legii nr.52/2011 

privind activitatea 

zilierilor.Perfecționarea modului de 

transmitere si evidență a muncii prin 

digitalizarea sistemului de evidență a 

muncii (Revisal)  a activitatii zilierilor 

si cuprinderea tuturor categoriilor de 

salariati din Romania,intr-un sistem 

unic de evidenta,indiferent de forma 

contractuala.Digitalizarea relatiilor de 

munca, in sensul utilizarii semnaturii 

electronice in toate documentele 

necesare desfasurarii acestora si 

simplificarea mecanismelor de 

desfasurare a telemuncii inclusiv in ce 

priveste sanatatea si securitatea in 

munca. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 

Digitalizare servicii Inspector Șef 

1.2 Stimularea crearii de noi locuri de 

munca prin actiuni de descurajare si 

combatere a muncii ”la negru” in cadrul 

unor actiuni comune cu alte institutii ale 

statului (Jandarmeria, Politia,Serviciul 

Teritorial de Imigrari) 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 

Număr locuri noi de 

muncă 

Inspector Șef 

1.3 Asigurarea logistica si aplicarea efectiva 

la nivelul judeţului Alba a Protocolului 

de cooperare cu Politia si Jandarmeria  

pentru depistarea şi reducerea cazurilor 

de munca nedeclarata, şi implicit a 

evaziunii fiscale la nivelul judetului 

Alba. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 

Număr cazuri  

Inspector Șef 

1.4 Derularea la nivel teritorial a 

Campaniilor nationale privind 

identificarea şi combaterea cazurilor de 

muncă nedeclarată în domenii 

susceptibile utilizării frecvente a 

acesteia, a muncii tinerilor şi copiilor 

(construcţii, industria textilă, prestării 

servicii, industria alimentară şi 

panificaţie, industria lemnului, comerţ, 

pază, transport rutier de marfă şi 

persoane, agricultura si zootehnie, 

alimentatie publica, baruri si cluburi de 

noapte, unităţi care desfăşoară activităţi 

în staţiuni montane, unităţi de comerţ cu 

program non-stop, unităţi de distribuţie 

carburanţi,grădiniţe cu program 

prelungit etc.) prin organizarea de 

controale atat in timpul programului 

normal de lucru cat si dupa masa, ori pe 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 

Număr campanii 

Inspector Șef 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

timp de noapte precum si in zilele de 

repaus saptamanal (sambata si 

duminica). 

2 Consolidarea rolului instituțional al Inspecției Muncii 

2.1 Elaborarea de propuneri pentru 

modificarea cadrului legal privind 

organizarea si funcţionarea Inspecţiei 

Muncii, şi creşterii rolului acesteia pe 

piaţa muncii din România,corelat cu 

standardele de lucru ale institutiilor 

similare din U.E. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr propuneri 

Inspector Șef 

2.2 Elaborarea unei organigrame axate pe 

eficienta 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021  
Inspector Șef 

2.3 Elaborarea de proceduri de lucru care sa 

puna accent pe sesizarile cetatenilor 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr sesizări 

soluționate 
Inspector Șef 

2.4 Introducerea si incurajarea formelor 

flexibile de munca pentru a preveni 

evaziunea fiscala 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr firme 

Inspector Șef 

2.5 Elaborarea unui proiect de lege cu 

privire la principiile de stabilire a 

salariului minim brut pe tara garantat in 

plata, luand in calcul : productivitatea 

muncii,indicele inflatiei si un coeficient 

de corectie in functie de dinamica 

cresterii economice, negociat cu 

partenerii sociali 

 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Modificări legislative 

aprobate 

Inspector Șef 

2.6 Asigurarea interconectarii bazelor de 

date si a schimbului de informatii cu 

celelalte institutii din subordinea sau 

coordonarea Ministerului Muncii si 

Protectiei Sociale si Ministerul 

Finantelor Publice 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Baze de date 

actualizate 

Inspector Șef 

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

3.1 Asigurarea accesului neîngrădit pe piaţa 

muncii a grupurilor de persoane 

defavorizate, a tinerilor şi femeilor, 

obiectiv al controalelor ITM Alba. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr tineri încadrați 

Inspector Șef 

3.2 Combaterea oricaror forme de 

discriminare directa sau indirecta pe 

piata muncii din judetul Alba. 

Asigurarea egalitatii de sanse intre 

barbati si femei si actiuni ferme pentru 

descurajarea hartuirii la locul de muncă. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr persoane 

consultate 

Inspector Șef 

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

4.1 Restabilirea rolului instituţiei dialogului 

social de componentă fundamentală a 

statului de drept şi a democraţiei. 

-Continuarea la nivel instituţional a 

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. 

 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr 

consultări/informări 

Inspector Șef 
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4.2 Informarea partenerilor sociali, 

patronate şi sindicate, cu privire la 

rezultatele 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. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

 Număr 

informări/comunicate 

Inspector Șef 

4.3 Dezbaterea cu partenerii sociali a 

principalelor acte normative adoptate în 

domeniul relaţiilor de muncă şi al 

securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

cadrul Comisiei de Dialog Social, al 

unor sesiuni de informare trimestriale şi 

in cadrul Comitetului Tripartit de la 

nivelul ITM Alba, in anul 2021. 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

31.12.2021 Număr consultări 

publice 

Inspector Șef 

5 Realizarea Programului de Ocupare a Forței de Muncă 

5.1 
Ocuparea a 6500 şomeri ca urmare a 

acordării serviciilor de mediere a 

locurilor de muncă vacante. 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

5.2 
Ocuparea a 350 şomeri care se 

încadrează înainte de expirarea 

şomajului, prin acordarea de alocaţii. 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

5.3 

Încadrarea a 30 de absolvenţi care 

beneficiază de primă de inserţie 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr absolvenți Director executiv 

5.4 
Încadrarea în muncă a 100 de șomeri 

fără drept de indemnizație care 

beneficiază de prima de activare. 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

5.5 

Încadrarea în muncă a 150 persoane de 

etnie romă. 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

5.6 Încadrarea în muncă prin 

subvenţionarea locului de muncă a unui 

număr de890 şomeri 

 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

5.6 
Acordarea de subventii angajatorilor 

care incadreaza in munca5persoane cu 

handicap  

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr subvenții Director executiv 

5.6 
Încadrarea în muncă a unui număr de 

260 şomeri prin stimularea mobilităţii 

forţei de muncă 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

5.6 

Încheierea a5 contracte de solidaritate 

conform Legii nr 76/2002 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr contracte Director executiv 

6 Realizarea Planului de Formare Profesională  31.12.2021 

6.1 Organizarea a 30 de cursuri de formare 

profesională, 18 de calificări la care vor 

participa 570 persoane 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

31.12.2021 Număr cursuri de 

formare 

Director executiv 
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Alba 

6.2 
Încadrarea a 290 de şomeri care vor 

absolvi cursuri de formare profesională 

 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

7 Realizarea Programului privind încadrarea elevilor și studenților, în baza Legii nr. 72/2007 

7.1 Încadrarea a 80 elevi și 50 studenți prin 

subvenționarea locurilor de muncă. 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

forței de muncă Alba 

31.12.2021 Număr elevi/studenti Director executiv 

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

8.1 Încadrarea a 5 absolvenţi prin încheierea 

de convenţii în baza Legii nr. 335/2013 

 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

forței de muncă Alba 

31.12.2021 Număr absolvenți Director executiv 

9 Ucenicia la locul de muncă 

9.1 Încadarea a 115 persoane prin 

încheierea de contracte de ucenicie în 

baza Legii 279/2005, republicată 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

forței de muncă Alba 

31.12.2021 Număr șomeri Director executiv 

10 Asigurarea unor condiţii de trai decente pentru familiile în dificultate şi categoriile sociale vulnerabile 

 

10.1 Plata beneficiarilor de indemnizaţie 

pentru creşterea copilului şi stimulent 

lunar, în baza prevederilor OUG nr. 

111/2010 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

10.2 Plata beneficiarilor de indemnizaţie şi 

sprijin lunar pentru creşterea copilului 

acordat persoanelor (adulţi/copii) cu 

handicap acordat în baza art 32,din 

OUG nr. 111/2010 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

10.3 Plata beneficiarilor de alocaţie de stat 

pentru copii  acordată în baza Legii nr. 

61/1993. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.4 Plata beneficiarilor de indemnizaţiei pe 

perioada  concediului de acomodare 

pentru copii aflaţi în încredinţare în 

vederea 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. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

10.5 Indemnizaţie compensatorie pentru 

părinţii care au optat pentru program de 

lucru redus acordată în baza art 32, 

alin.1 lit. a din OUG nr. 111/2010 

privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

10.6 Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei 

acordată în baza Legii 277/2010. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.7 Plata alocaţiei de întreţinere pentru copii 

aflaţi în plasament familial prevăzută de 

Legea 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 
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10.8 Plata ajutorului social acordat în baza 

Legii 416/2001 privind venitul minim 

garantat cu modificările şi completările 

ulterioare 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.9 Acordarea indemnizaţiei lunare de 

hrană pentru persoanele infectate cu 

HIV sau bolnave de SIDA conform 

Legii nr.584/2002. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.10 Acordarea indemnizaţiei lunare de 

hrană pentru persoanele diagnosticate 

cu tuberculoză tratate în ambulatoriu 

Ordinului nr.2087/1.822/2020 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.11 Plata indemnizaţiei lunare, bugetului 

personal complementar şi a 

indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul 

cu handicap vizual grav. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.12  Solicitarea fondurilor de la bugetul de 

stat şi asigurarea finanţării către 

furnizorii de energie termică şi gaze 

naturale,  în vederea acordării ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei în 

conformitate cu prevederile OUG 

70/2011 privind acordarea de ajutoare 

pentru încălzirea locuinţei. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

10.13 Solicitarea fondurilor de la bugetul de 

stat şi asigurarea finanţării către primării 

pentru beneficiarii de care utilizează 

pentru încălzirea locuinţei lemne, 

cărbuni sau combustibili petrolieri şi nu 

sunt beneficiari ai Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

10.14 Acordarea indemnizaţiei pentru 

întrerupere temporară a activităţii 

conform OUG 30/2020 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.15 Acordarea indemnizaţiei pentru 

reducere activitate conform OUG 

132/2020 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.16 Acordarea ajutoarelor de urgenţă Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

10.17 Acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate 

în străinătate ori constituite în prizonieri 

conform DL 118/2020 şi  Legea nr. 

232/2020 pentru modificarea si 

completarea D.L.118/1990 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari 

Director executiv AJPIS 

Alba 

11 Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile 

 

11.1 Acordarea subvenţiilor de la bugetul de 

stat către O.N.G.-uri în baza Legii 

nr.34/1998 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Valoare plăți 

Număr beneficiari Director executiv AJPIS 

Alba 

11.2 Acţiuni de informare şi conştientizare a 

cetăţenilor asupra drepturilor sociale 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

31.12.2021 Număr comunicate de 

presă/informări 

Director executiv AJPIS 

Alba 
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Inspecţie Socială 

Alba 

11.3 Activităţi de control la nivel de judeţ în 

baza procedurilor de lucru aprobate 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Număr controale 

Director executiv AJPIS 

Alba 

11.4 Monitorizarea în urma activităților de 

control. 

Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări 

Director executiv AJPIS 

Alba 

12 Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial în interesul cetăţenilor 

12.1 Eficientizarea activității de soluționare a 

cererilor de înscriere la pensie și a altor 

drepturi care se acordă beneficiarilor.  

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr beneficiari 
Director executiv  

 

12.2 Eficientizarea activității de plată a 

pensiilor și a altor drepturi de asigurări 

sociale. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Valoare plăți 
Director executiv  

 

12.3 Revizuirea standardelor de timp pentru 

soluţionarea unei cereri: 

reducerea numărului de cereri 

soluționate peste termenul 

legal;reducerea timpului mediu de 

soluționare a cererilor. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr cereri 

soluționate 

Director executiv  

 

12.4 Elaborarea de comunicate, informări de 

presă și precizări și monitorizarea feed-

back-ului. 

Întâlniri periodice cu reprezentanţii 

organizaţiilor patronale, sindicale şi de 

pensionari. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr informări 

Director executiv  

 

12.5 Întâlniri periodice, în cadrul Instituției 

Prefectului, cu reprezentanții 

autorităților publice locale. 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr întâlniri 

Director executiv  

 

12.6  Informarea, în domeniul propriu de 

competență, a persoanelor interesate, cu 

privire la drepturile și obligațiile ce le 

revin, în aplicarea regulamentelor 

europene de coordonare a sistemelor de 

securitate socială și a acordurilor 

bilaterale de securitate socială la care 

România este parte. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr informări 

Director executiv  

 

13 Simplificare operaţională 

13.1 Exploatarea sistemului informatic 

integrat,  în vederea furnizării unor 

servicii publice electronice  de calitate 

asiguraţilor din sistemul public de 

pensii. 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr accesări servicii 

publice electronice 

Director executiv  

 

14 Implementarea şi îmbunătăţirea cadrului legal 

14.1 Aplicarea unitară a legislației specifice. 

Sesizarea in timp util a tuturor 

aspectelor care necesită clarificare 

unitară. 

 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr sesizări 

Director executiv  

 

14.2 Implementarea, în domeniul propriu de 

competență, a regulamentelor europene 

de coordonare a sistemelor de securitate 

socială nr. 883/2004, 987/2009, 

1408/71, 574/72 și a acordurilor 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Norme implementate 

Director executiv  
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bilaterale de securitate socială la care 

România este parte. 

15 Prevenirea riscurilor şi cauzelor de vulnerabilitate ale sistemului de stabilire şi plată a pensiilor 

15.1 Asigurarea infrastructurii de 

comunicații și securitatea bazelor de 

date. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Baze de date securizate 
Director executiv  

 

15.2 Monitorizarea cazurilor de 

incompatibilitate (posibile erori, 

posibilitatea existenţei în plată, în 

paralel, a mai multor  dosare de pensii, 

identificarea plăţilor necuvenite de 

pensii anticipate, anticipate parţial, de 

invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale 

de asigurări sociale sau introducerea 

eronată a CNP) 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr cazuri 

monitorizate 

Director executiv  

 

15.3 Actualizarea operațiunilor specifice 

sistemului de control managerial 

(proceduri, riscuri, etc.). 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr proceduri 

operaționale 

Număr riscuri 

Director executiv  

 

16 Gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului public de pensii și sistemului de asigurare la  

accidente de muncă și boli profesionale 

16.1 Reducerea cheltuielilor bugetare cu 

transmiterea şi plata pensiilor şi a altor 

drepturi de asigurări sociale 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Valoare cheltuieli 
Director executiv  

 

16.2 Asigurarea resurselor necesare 

funcţionării sistemului public de pensii 

și al sistemului de asigurare pentru 

accidente de muncă și boli profesionale. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr asigurări 

Director executiv  

 

16.3 Recuperarea prejudiciilor constatate la 

nivelul CTP, prin promovarea acțiunilor 

în instanțele de judecată. Transmiterea 

cu celeritate a titlurilor executorii către 

serviciile specializate din cadrul CTP, 

astfel încât, să se prevină cazurile în 

care instituția este executată silit. 

Casa Judeteana de 

Pensii Alba 

 

31.12.2021 Număr acțiuni în 

instanță 

Director executiv  

 

17 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.  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari 

consiliați 

Director DGASPC 

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.  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr mame minore 

Director DGASPC 

18 Creşterea gradului de securitate socială prin combaterea comportamentelor de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor şi 

acordarea de servicii de specialitate 

18.1 Identificarea  copiilor victime ale 

abuzului, neglijării sau exploatării.  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii  

Director DGASPC 

18.2 Acordarea de servicii de specialitate 

(consiliere psihologică, 

consiliere/asistenţă juridică, reintegrare 

şcolară, orientare şi pregătire 

profesională, asistenţă socială, 

protecţie specială), în funcţie de 

nevoile identificate, pentru copiii 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr benediciari 

Director DGASPC 
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victime ale abuzului, neglijării, 

exploatării şi pentru familiile acestora. 

18.3 Asigurarea de servicii de consiliere, 

evaluare şi intervenţie pentru victimele 

violenţei în familie prin intermediul 

Serviciului intervenție în situații de 

abuz, neglijare, trafic, migrație, 

repatrieri, violență domestică și 

prevenirea marginalizării sociale și 

Biroului intervenție în regim de 

urgență în domeniul asistenței sociale  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

 Număr persoane 

consiliate 

Director DGASPC 

19 Respectarea drepturilor copiilor în cadrul structurilor de protecţie specială proprii: servicii de zi, servicii de tip rezidenţial, servicii 

de tip familial 

19.1 Acordarea de servicii de recuperare şi 

reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi 

din judeţ.  

 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr persoane 

beneficiare 
Director DGASPC 

19.2 Asigurarea de servicii de tip rezidenţial 

în case / apartamente de tip familial, 

centre de plasament şi centre de tranzit 

pentru copiii separaţi temporar de 

proprii părinţi. 

 

 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii aflați în 

plasament 

Director DGASPC 

19.3 Furnizarea de servicii de tip familial 

pentru copiii care beneficiază de 

măsura de protecţie specială plasament 

la familia extinsă sau la familia 

substitutivă  

 

 

 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii 

Director DGASPC 

20 Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor adulte cu handicap ocrotite în structurile proprii: centru de recuperare şi reabilitare  

neuropsihiatrică / centru de abilitare și reabilitare, centre de îngrijire şi asistenţă, locuinţe maxim protejate pentru persoane cu 

handicap 

20.1 Furnizarea de servicii de recuperare şi 

reabilitare pentru persoanele cu 

handicap ocrotite în structuri 

rezidenţiale de recuperare şi reabilitare 

şi de îngrijire şi asistenţă. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr persoane 

beneficiare 

Director DGASPC 

20.2 Asigurarea unui mediu de viaţă similar 

celui familial pentru persoanele cu 

dizabilităţi din cadrul locuinţelor 

maxim protejate pentru persoane cu 

handicap. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr persoane 

beneficiare 

Director DGASPC 

20.3 Crearea unor unități funcționale de tip 

rezidențial, în scopul asigurării unui 

mediu de viaţă similar celui familial 

pentru persoanele cu dizabilităţi din 

cadrul CRRN. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr persoane 

beneficiare 

Director DGASPC 

21 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii sociale a acestora 

21.1 Asigurarea accesului copiilor cu 

dizabilităţi la servicii educaţionale 

adaptate nevoilor individuale.  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii 

beneficiari 
Director DGASPC 

21.1 Evaluarea şi încadrarea într-o 

categorie de handicap a persoanelor cu 

dizabilităţi şi  sprijinirea acestora în 

vederea facilitării accesării prestaţiilor 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr persoane 

beneficiare 
Director DGASPC 
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care le revin. 

 

22 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 

22.1 Organizarea unor activităţi cu caracter 

instructiv-educativ, recreativ şi de 

socializare pentru copiii / tinerii aflaţi 

în sistemul de protecţie specială. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr activități 

Director DGASPC 

22.2 Derularea unor activităţi cu caracter 

recreativ şi de socializare pentru 

persoanele adulte cu handicap aflate în 

sistemul rezidenţial de protecţie. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr activități 

Director DGASPC 

22.3 Implicarea voluntarilor în activităţile 

cu caracter educativ, informativ, 

cultural, recreativ şi de socializare 

desfăşurate cu copiii şi persoanele 

adulte instituţionalizate. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr activități 

Director DGASPC 

23 Creşterea calităţii serviciilor de protecţie de tip familial şi rezidenţial 

 

23.1 Verificarea respectării standardelor 

specifice  minime obligatorii prin 

acţiuni punctuale de control realizate 

de către specialiştii DGASPC Alba în 

scopul acordării de servicii sociale de 

calitate în structurile rezidenţiale. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări 

Director DGASPC 

23.2 Monitorizarea respectării drepturilor 

copiilor care beneficiază de o măsură 

de protecţie de tip familial, inclusiv a 

copiilor aflaţi în plasament la asistenţi 

maternali profesionişti.  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr monitorizări 

Director DGASPC 

23.3 Asigurarea respectării standardelor de 

calitate pentru copiii cu dizabilităţi 

neinstituţionalizaţi, în conformitate cu 

standardele managementului de caz 

pentru copilul cu handicap.  

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii 

beneficiari 

Director DGASPC 

24 Stimularea investiţiilor publice şi private într-un sistem integrat de asistenţă socială pentru protecţia categoriilor defavorizate 

24.1 Continuarea colaborării cu partenerii 

privaţi în scopul derulării unor 

activităţi de prevenire a abandonului 

şcolar şi a instituţionalizării copiilor 

prin intermediul centrelor de zi.   

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii 

beneficiari 

Director DGASPC 

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. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr copii 

beneficiari 

Director DGASPC 

24.3 Contractarea serviciilor de abilitare / 

reabilitare a persoanelor adulte cu 

handicap grav ocrotite în cadrul 

centrelor de abilitare și reabilitare.      

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari 

Director DGASPC 

24.4 Susţinerea activităţii de protecţie şi 

recuperare a persoanelor cu handicap, în 

cadrul maxim locuinţelor protejate 

contractate, în vederea asigurării unei 

vieţi autonome şi active. 

 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari 

Director DGASPC 

24.5 Contractarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor adulte cu 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

31.12.2021 Număr beneficiari 
Director DGASPC 
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dizabilități Protecția Copilului 

Alba 

24.6 Furnizarea de servicii în comunitate 

pentru persoane cu diferite tipuri de 

afecțiuni încadrate într-un grad de 

handicap. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari 

Director DGASPC 

24.7 Asigurarea protecţiei în regim de 

urgenţă a persoanelor fără adăpost şi 

fără susţinere din partea familiei în 

cadrul Adăpostului de noapte Alba 

Iulia. 

Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Alba 

 Număr beneficiari 

Director DGASPC 

 

 

11 SĂNĂTATE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana 

responsabilă 

1. Reconfigurarea sustenabilităţii şi asigurarea unor standarde de calitate şi siguranţa în sistemul de sănătate 

1.1 Reorganizarea serviciilor medicale în 

asistenţa medicală primară , 

ambulatorie şi spitalicească astfel 

încât să se poată asigura servicii 

medicale simultan atât pentru 

patologiile acute şi cronice , cât şi să 

se poată răspunde optim în condiţii 

epidemice/pandemice ( să fie 

asigurate servicii medicale 

concomitent pacienţilor COVID-19, 

precum şi celor non- COVID-19). 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

1.2 Finanţarea  corespunzătoare a 

medicinei de familie şi creşterea 

progresivă a rolului său , astfel încât 

numărul internărilor evitabile să 

scadă prin monitorizarea şi 

dispensarizarea adecvată a bolilor 

cronice şi măsuri preventive eficiente. 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Valoare finanțări Director executiv 

1.3 Extinderea serviciilor medicale de 

asistenţă medicală primară şi 

ambulatorie , urmărindu-se creşterea 

graduală a ponderii medicinei 

primare în cadrul bugetului FNUASS 

, pentru a reduce presiunea asupra 

nivelului superior al piramidei 

serviciilor de sănătate (spitale).. 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

1.4 Asigurarea accesului la medicina 

primară şi de urgenţă în zonele greu 

accesibile şi izolate prin realizarea 

unui program de acoperire a unor 

servicii de sănătate pentru populaţia 

defavorizată , indiferent de zona în 

care se află ( medicamente , servicii 

stomatologice , servicii medicale 

auxiliare). 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

1.5 Actualizarea  Tarifului pe Caz 

Ponderat –TCP pentru spitalizarea 

continuă acuţi , a costului pentru ziua 

hotelieră pentru spitalizare continuă 

cronici , a decontării spitalizărilor de 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Valoare tarif Director executiv 
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zi şi aservuciilor în ambulatoriul de 

specialitate. 

2 Ameliorarea continuă a calităţii serviciiilor medicale şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. 

2.1 Creşterea gradului de satisfacţie a 

pacientului referitor la calitatea 

îngrijirilor acordate în spital , prin 

identificarea carenţelor existente , 

obiectivate de observaţiile curente ale 

pacienţilor privind actul medical ( 

stabilirea corectă a diagnosticului , 

acordarea celui mai eficient  

tratament , amelorarea calităţii 

îngrijirilor primite în unităţile sanitare 

, incusiv amelorarea serviciilor 

hoteliere : paturi, nutriţie , servicii de 

infirmerie) . 

 Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba  

31.12.2021 Grad de satisfacție Director executiv 

3 Digitalizare  şi E-Sănătate 

3.1 Asigurarea implementării unui sistem 

informatic integeat vizând principalii 

furnizori de servicii medicale din 

sănătatea publică , prioritizată de 

contextul actual al crizei sanitare 

mondiale provocate de pandemia de 

Sars- COV-2 , care impune imperativ 

fluidizarea accesului pacienţilor la 

serviciile medicale în regim de 

urgenţă . 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

3.2 Optimizarea Dosarului Electronic de 

Sănătate , cu calendar şi 

responsabilităţi clare pentru 

operaţionalizarea şi utilizarea DES , 

instrument medical modern pentru a 

cărui funcţionalitatea se are în vedere 

perfecţionarea cadrului legislativ de 

reglementare. 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

3.3 Extinderea reglementărilor în 

domeniul telemedicinei şi a 

serviciilor asociate , prin asigurarea 

unor norme de reglementare specifice 

, dar şi a resurselor financiare 

necesare implementării acestui 

important palier din domeniul sanitarf 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

4. Asigurarea accesului pacienţilor la medicamente şi dezvoltarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale în vederea utilizării 

medicamentelor inovative eficiente şi a altor tehnologii inovative , concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice. 

4.1 Elaborarea unei politici publice în 

domeniul medicamentului , în cadrul 

Strategiei Naţionale de Sănătate 

2021-2024 , care să asigure accesul 

continuu al pacienţilor la 

medicamente la standarde europene   

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Documente de politici publice 

aprobate 

Director executiv 

4.2 Revigorarea mecanismului de 

raportare a lipsei medicamentelor ; 

crearea unui hotline dedicat pentru 

farmacii care să  ajute în căutarea 

medicamentelor cu probleme de 

descontinuitatea şi revigorarea 

mecanismului de raportare a 

stocurilor . 

 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Număr raportări Director executiv 
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4.3 Redefinirea mecanismului de 

evaluare a tehnologiilor medicale în 

scopul asigurării accesului pacienţilor 

la noi terapii innovative decontate din 

fonduri publice. 

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Valoare decontări Director executiv 

4.4 Continuarea şi îmbunătăţirea 

procesului introducerii în regim de 

compensare a medicamentelor 

inovative  

Casa de Asigurări 

de Sănătate Alba 

31.12.2021 Valoare compensări Director executiv 

5 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

5.1 Intervenții pentru un stil de viață 

sănătos 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr informări Director executiv 

5.2 Intervenții în colectivitățile de copii și 

adolescenți și evaluarea stării lor de 

sănătate 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr informări Director executiv 

5.3 Protejarea sănătăţii publice prin 

prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc determinanţi din 

mediul de viaţă şi muncă. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr informări Director executiv 

5.4 Implementarea Planului strategic de 

prevenire și combatere a infecțiilor 

nosocomiale la nivelul tuturor 

spitalelor publice și private 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr spitale care au 

implementat planul 

Director executiv 

5.5 Implementarea programelor naţionale 

de sănătate finanţate de Ministerul 

Sănătăţii. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr de beneficiari Director executiv 

5.6 Creşterea calităţii serviciilor medicale 

în unităţile sanitare cu paturi prin 

reducerea riscului de a dezvolta 

infecţii asociate asistenţei medicale. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Grad de satisfacție beneficiari Director executiv 

5.7 Vaccinarea grupelor eligibile 

prevăzute în Calendarul naţional de 

vaccinare şi a grupelor populaţionale 

la risc. Campanii de vaccinare. 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

5.8 Ameliorarea stării de sănătate a 

femeii și copilului 

Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Director executiv 

5.9 Control în sănătate publică Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 

31.12.2021 Număr controale Director executiv 

 

 

 

12 EDUCAȚIE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Asigurarea unui învățământ de calitate, în școli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea intelectuală și profesională a 

elevilor, crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală. 

1.1 - Creșterea participării la educație de 

calitate, de la creșă până la absolvirea 

unei forme de învățământ, prin 

asigurarea unei infrastructuri 

moderne, cu mijloace didactice 

adecvate prin crearea condițiilor 

necesare de confort, siguranță și 

securitate pentru toți copiii din școli  

- Cuprinderea în clasa pregătitoare a 

tuturor copiilor cu vârsta de 

școlarizare. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

31.12.2021 Număr preșcolari/școlari 
Inspectori scolari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ. 
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realizare 
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- Asigurarea derulării procesului de 

învățământ prin utilizarea sistemului 

blended learning în contextul 

epidemiologic actual la nivelul 

unităților de învățământ  

1.2 Promovarea educației incluzive prin 

cuprinderea tuturor copiilor cu nevoi 

speciale şi din grupuri vulnerabile în 

învăţământul special sau de masă 

prin cultivarea toleranței, 

nediscriminării și acceptării 

diferenței în școli și societate. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, 

Consiliul Județean 

Alba, 

Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.3 -Sprijinirea tuturor celor implicați în 

vederea organizării și desfășurării 

simulării examenelor naționale. 

-Asigurarea tuturor resurselor umane 

şi materiale în vederea aplicării 

Metodologiei de Evaluare Natională 

a elevilor de clasa a VIII-a, 

Metodologiei de admitere în licee şi 

şcoli profesionale, Metodologiei de 

certificare a competenţelor 

profesionale, a Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a 

examenului de bacalaureat 2021. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, 

Unităţile de 

învăţământ, 

Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Alba 

 

31.12.2021 Număr beneficiari Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.4 Organizarea admiterii absolvenţilor 

de școală gimnazială în învăţământul 

liceal sau în învăţământul profesional 

de stat cu durata de 3 ani 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba prin 

inspectorul şcolar 

pentru învăţământul 

tehnic, unităţile de 

învăţământ vizate 

 

31.12.2021 Număr absolvenți/admiși Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.5 Pregătirea şi parcurgerea tuturor 

etapelor mişcării personalului 

didactic. Asigurarea resursei umane 

califícate. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, 

Unităţile de 

învăţământ 

 

 

31.12.2021 Număr beneficiari Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.6 Reorganizarea/adaptarea reţelei 

şcolare şi propunerea noului Plan de 

şcolarizare. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

Autoritățile locale 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale, Consiliul 

Judeţean Alba 

 

31.12.2021 Număr preșcolari/școlari Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.7 Promovarea ofertelor educaţionale 

ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar prin activități de genul 

”Târgul ofertelor educaționale pentru 

învățământul dual și profesional de 

stat” 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, 

C.J.R.A.E, C.C.D. 

Alba, 

Unităţile de 

învăţământ 

 

31.12.2021 Număr participanți Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.8 Implementarea unor programe care 

să asigure condiții de dezvoltare și 

formare a tuturor copiilor. 

Diminuarea abandonului şcolar din 

învăţământul obligatoriu prin 

aplicarea coerentă de programe 

sociale tip „Laptele și cornul”, burse 

Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, 

unităţile  de 

învăţământ din judeţ 

31.12.2021 Număr preșcolari/școlari 

beneficiari 

Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 
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sociale, „Bani de liceu”, organizarea 

de programe „Școala după şcoală”, 

Programul guvernamental ”Fiecare 

copil în grădiniță”. 

 

1.9 Continuarea programului „A doua 

şansă” în învăţământul primar şi 

secundar inferior. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, 

Consiliul Judeţean 

Alba, Consiliile 

locale 

31.12.2021 Număr preșcolari/școlari 

beneficiari 

Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.10 Stimularea iniţiativelor societăţii 

civile pentru promovarea 

voluntariatului în rândul elevilor și 

cadrelor didactice. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

31.12.2021 Număr voluntari Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ, ONG-uri 

1.11 Stimularea parteneriatului public-

privat dintre sistemul educaţional şi 

mediul economic, având ca principal 

obiectiv atragerea fondurilor 

europene, cu scopul creşterii ratei de 

absorbţie a absolvenţilor pe piaţa 

muncii. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, 

Consiliile locale 

Consiliul Județean al 

elevilor 

31.12.2021 Număr parteneriate 

încheiate 

Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.12 Susţinerea elevilor capabili de 

inovare şi creaţie prin activități de 

pregătire pentru performanță, în 

cadrul Centrului de excelență 

înființat la nivelul ISJ Alba. 

 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

 

31.12.2021 Număr școlari participanți Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ 

1.13 Informare, documentare, consultanţă. 

-Asigurarea fluxului informaţional la 

nivelul sistemului de învăţământ ce 

implică ISJ Alba 

-Facilitarea accesului la noi surse de 

informaţii. Acordarea de consultanţă 

metodică şi metodologică de 

specialitate. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba 

 Număr informări Inspectori școlari, cadre 

didactice, directori unități 

învățământ, A.P.L. 

 

2 Creșterea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și  personalului auxiliar prin implementarea unor programme de 

perfecționare/formare continuă/reconversie profesională. 

2.1 Formarea cadrelor didactice prin 

programe de perfecționare/formare 

continuă: prioritare ale MEC, din 

oferta CCD Alba și a altor furnizori 

de programe de formare; centrate pe 

formarea  deprinderilor şi 

competenţelor necesare dezvoltării 

personale, intelectuale şi profesionale 

din perspectiva   învăţării, pe tot 

parcursul vieţii.  

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba;  Casa 

Corpului Didactic 

Alba;  Unităţi de 

învăţământ 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr beneficiari Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, inspectori 

şcolari, formatori, 

directorii unităţilor de 

învăţământ 

2.2 Formarea personalului didactic 

auxiliar prin programe de 

perfecționare/formare continuă, cu 

scopul creşterii capacităţii acestora în 

dezvoltarea competenţelor, în 

utilizarea eficientă a mijloacelor de 

învăţământ, etc. 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba;  Casa 

Corpului Didactic 

Alba;  Unităţi de 

învăţământ 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr beneficiari Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, inspectori 

şcolari, formatori, 

directorii unităţilor de 

învăţământ. 

2.3 Formarea prin programe de formare 

de tip conversie/reconversie. 

Participarea cadrelor didactice şi 

didactice auxiliare la programe de 

formare (de iniţiere, calificare, 

recalificare, perfecţionare, 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba;  Casa 

Corpului Didactic 

Alba;  Unităţi de 

învăţământ 

Furnizori de 

31.12.2021 Număr beneficiari Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectori şcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 
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specializare) adaptate, specificului 

local, în concordanță cu cerințele 

Programului România Profesională.  

programe de formare 

3 Dezvoltarea domeniului informare, documentare, consultanţă. Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional la 

nivelul sistemului de învăţământ ce 

implică CCD Alba. 

MEC, IŞJ Alba, 

CCD Alba,  Unităţi 

de 

învăţământ,Edituri, 

Librării,Donatori, 

Biblioteci şcolare, 

CDI-uri 

31.12.2021 Număr informări Conducerea CCD şi ISJ, 

profesori metodişti, 

profesori  

documentariști, 

bibliotecari, inspectori 

şcolari, formatori, 

directorii unităţilor de 

învăţământ 

3.2 Editarea şi difuzarea de reviste, 

publicaţii etc.  Facilitarea accesului 

la cultură pentru publicul larg. 

MEC,Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Alba;  Casa Corpului 

Didactic Alba;  

Unităţi de 

învăţământ 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr publicații Conducerea CCD şi ISJ, 

profesori metodişti, 

profesori  

documentariști, 

bibliotecari, inspectori 

şcolari, formatori, 

directorii unităţilor de 

învăţământ 

4 Dezvoltarea domeniului  privind activităţi ştiinţifice, antreprenoriale, metodice, culturale 

4.1 Organizarea și desfășurarea de 

simpozioane şi sesiuni de comunicări 

ştiinţifice.  

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba; Casa 

Corpului Didactic 

Alba; 

Unităţi şcolare 

Biblioteci din judeţ, 

CDI-uri 

31.12.2021 Număr activități 

desfășurate 

Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, inspectori 

şcolari,  directorii 

unităţilor de învăţământ. 

4.2 Organizarea de concursuri şi 

activităţi culturale. 

 

 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba; Casa 

Corpului Didactic 

Alba; 

Instituţii de 

învăţământ Edituri 

31.12.2021 Număr activități 

desfășurate 

Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, inspectori 

şcolari, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

5 Managementul instituțional 

5.1 Modernizarea şi democratizarea 

actului managerial: elaborarea şi 

actualizarea documentelor de 

planificare a activităţilor, a 

 fișelor posturilor și a documentației 

specifice managementului 

instituțional etc.; respectarea 

principiilor de etică profesională şi 

adoptarea unui comportament psiho-

social adecvat, în scopul realizării 

unei comunicări eficiente între cadrul 

didactic şi responsabilul cu formarea 

continuă şi perfecţionarea.  

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba;  Casa 

Corpului Didactic 

Alba;  Unităţi de 

învăţământ 

31.12.2021 Număr documente 

actualizate 

Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

5.2 Realizarea cu periodicitate de studii 

şi analize de nevoi ale cadrelor 

didactice şi utilizarea rezultatelor 

acestor studii în proiectarea noilor 

programe de formare. Coordonarea 

politicilor din sectorul educaţiei cu 

politicile şi iniţiativele altor sectoare 

socio-economice. Întocmirea ofertei 

de Programe de formare a CCD 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Alba, Casa  

Corpului Didactic 

Alba Unităţi de 

învăţământ, 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr studii Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

directorii unităţilor de 

învăţământ. 

5.3 Realizarea de colaborări și 

parteneriate menite să conducă la 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

31.12.2021 Număr parteneriate Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 
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activități structurate pe diversitate și 

eficiență. Armonizarea activităților, 

strategiilor și acțiunilor CCD Alba în 

domeniul formării profesionale cu 

cerințele complexe ale mediului 

socio-economic și cultural, la nivel 

local sau național.  

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

inspectorişcolari, 

directorii unităţilor de 

învăţământ. 

6 Dezvoltarea marketing-ului  educaţional, publicitate/diseminare informații privind Casa Corpului Didactic Alba 

 

6.1 Realizarea publicităţii activităţilor 

CCD Alba: Promovarea ofertei de 

cursuri destinate formării continue a 

personalului didactic şi didactic 

auxiliar și a acțiunilor realizate de 

CCD Alba, în mass-media, pagina 

web, albanet etc. 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr informări Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

directorii unităţilor de 

învăţământ. 

6.2 Diseminarea informaţiilor utile 

personalului din învăţământ. 

 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr comunicări Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

directorii unităţilor de 

învăţământ. 

7 Dezvoltarea profesională a personalului din cadrul Casei Corpului Didactic 

7.1 Sporirea competenţelor personalului 

şi dezvoltarea carierei personalului 

CCD Alba. 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba;    

31.12.2021 Număr cursuri Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti,   

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

8.1 Realizarea unor baze de date ale 

cursanţilor, cadre didactice şi 

formatori. 

 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Bază de date realizată Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

8.2 Completarea chestionarului analizei 

de nevoi a unui număr apreciabil de 

cadre didactice, pentru a justifica 

necesitatea implementării 

programelor oferite de CCD Alba. 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr chestionare Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

8.3 Monitorizare programelor de 

formare: frecvenţei şi a gradului de  

implicare a cursanţilor, aplicarea de 

chestionare privind receptivitatea  

lor la cursuri, întocmirii portofoliilor 

de evaluare etc. 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr raportări Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

8.4 Raportări periodice ale 

compartimentelor de lucru din care 

să reiasă gradul de realizare a 

obiectivelor, respectiv precizarea 

măsurilor ameliorative atunci când 

este necesar. 

MEC, IŞJ Alba; 

CCD Alba; Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe de formare 

31.12.2021 Număr raportări Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

9 Măsuri de corecţie/ameliorare a activităţii 

9.1 Încheierea de parteneriate cu unităţile 

de învăţământ pentru organizarea 

spaţiilor de formare solicitate de 

formabili. 

MEC, IŞJ Alba;  

CCD Alba;  Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe  

31.12.2021 Număr parteneriate Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 

9.2 Adaptarea programelor de formare la 

cerințele formabililor. 

MEC, IŞJ Alba;  

CCD Alba;  Unităţi 

de învăţământ; 

Furnizori de 

programe  

31.12.2021 Număr programe de 

formare 

Conducerea CCD şi ISJ, 

prof. metodişti, 

inspectorişcolari, 

formatori, directorii 

unităţilor de învăţământ. 
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13 TINERET ȘI SPORT 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Asigurarea  accesului tuturor tinerilor la formare şi educaţie de calitate,  atât formală cât şi non-formală 

1.1 Orientarea educaţiei non-formale 

către domenii care  asigură buna 

integrare socială a tinerilor şi 

manifestarea lor mai activă şi mai 

responsabilă: educaţie pentru 

cetăţenie şi cunoaşterea  drepturilor 

şi obligaţiilor ce le revin ca tineri şi 

ca viitori adulţi, educaţie şi orientare 

antreprenorială timpurie, educaţie 

pentru muncă, educaţie pentru un stil 

de viaţă sănătos. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, 

Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea 

Forței de 

Muncă,ONG-uri 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

2 Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală si  creşterea interesului tinerilor de a participa la activitati  de educaţie  non-formală 

2.1 Creșterea atractivității ofertelor de 

educație non-formală şi în acelaşi 

timp, dezvoltarea activităţilor de 

voluntariat ale tinerilor și a celor 

iniţiate de ONGT-uri, centre de 

tineret, etc.  

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, ONG-uri 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

2.2 Promovarea în rândul tinerilor, prin 

unitățile de învățământși ONGT, a 

oportunităților de educație non-

formală 

 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, 

Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, 

Universitatea                 

”1 Decembrie 1918” 

Alba Iulia 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

3. Facilitarea accesului tinerilor la consum de cultură  şi creaţie culturală de calitate 

 

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. 

 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret O.N.G-uri 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

4 Susţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii tinerilor   31.12.2021 

4.1 Desfăsurarea de campanii în şcoli pe 

teme privind alimentaţia sănătoasă  

prevenirea  consumului de droguri, 

prevenirea bolilor cu transmitere 

sexuală etc.Desfășurarea de acţiuni 

aliniate la Strategia Naţională 

Antidrog 2013 – 2020 pentru 

prevenirea consumului de droguri, 

alcool și tutun în rândul 

adolescenților și tinerilor. 

 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, I.S.J, D.S.P., 

A.N.A. 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

5 Îmbunătăţirea oportunităţilor  de petrecere a timpului liber de către tineri, atât în modalităţi organizate  cât şi în modalităţi  

informale. 

5.1 Dezvoltarea ofertelor de petrecere  a 

vacantelor  şi creşterea calităţii   

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

31.12.2021 Număr oferte disponibile 

Număr beneficiari 

Directorul executiv 

DJST Alba 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

reţelelor de tabere si  campusuri de 

vacanţă pentru tineret.  

Tineret 

5.2 Implicarea ONGT şi a tinerilor în 

dezvoltarea  facilităţilor de timp liber 

şi în gestionarea lor, inclusiv pe bază 

de voluntariat. Cresterea numarului 

de  copii si  tineri  care petrec 

vacantele de vara , in mod organizat,  

in taberele tematice si nationale ale 

MinisteruluiTineretului  și  Sportului 

la nivel judeţean şi naţional. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, O.N.G.-uri 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

5.3 Îmbunătățirea ofertei  de petrecere a 

vacanțelor (tabere sociale),  pentru  

copii și  tinerii instituționalizați,  cu  

situație materială precară, de 

asemenea, a  copiilor şi tinerilor cu 

dizabilităţi, încadraţi într-o formă de 

învăţământ. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, 

Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, 

D.G.A.S.P.C Alba 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

6 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 

6.1 Creşterea numărului practicanţilor de 

sport în rândul copiilor şi tinerilor 

inclusiv prin amplificarea sistemului 

de competiţii 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. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, I.S.J., APL, 

CLUBURI 

SPORTIVE 

31.12.2021 Număr practicanți de sport Directorul executiv 

DJST Alba 

7 Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, 

de sănătate. 

7.1 Sprijinirea initiaţivelor tinerilor sub 

forma consiliului judeţean al elevilor, 

consilii consultative ale tinerilor, 

unor simpozioane, seminarii şi 

evenimente similare, cu participarea 

autorităţilor locale, ong-urilor în 

vederea dezbaterii situaţiei reale a 

tinerilor  la nivelul judeţului  Alba  

respectiv, identificarea nevoilor 

tinerilor, oportunităţile şi 

perspectivele acestora. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret Alba, 

Inspectoratul Școlar 

Județean Alba, 

O.N.G. -uri 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

7.2 Dezvoltarea asociativității și 

finanțarea  ONG-urilor în cadrul 

concursurilor locale de proiecte prin 

prezentarea a celor mai bune 

iniţiative de participare şi decizie a 

tinerilor. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Valoare finanțări Directorul executiv 

DJST Alba 

8 Promovarea unor măsuri, în favoarea tinerilor, prin care sã fie asigurată tranziţia coerentă de la sistemul educaţional către piaţa 

forţei de muncã. 

8.1 Identificarea încă din şcoală şi 

încurajarea dezvoltării spiritului 

antreprenorial în rândul tinerilor și  

orientare in carieră. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret,  

Inspectoratul Scolar 

Judeteana Alba , 

Universitatea 1 

Decembrie 1918 

Alba Iulia 

 

31.12.2021 Număr tineri consiliați Directorul executiv 

DJST Alba 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

8.2 Iniţierea de acţiuni  de integrare, care 

să îmbunătăţească accesul pe piaţa 

muncii al tinerilor dintr-o serie de 

grupuri vulnerabile social: femei, 

cetăţeni români de etnie romă, tineri 

cu nevoi speciale, tineri  

instituționalizați, precum şi persoane 

cu nivel scăzut de școlarizare şi 

calificare profesională. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret, O.N.G.-uri 

D.G.A.S.P.C, 

A.J.O.F.M. 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

9 Promovarea sportului de performanţă 

9.1 Organizarea etapelor   judeţene ale 

campionatelor naţionale la ramurile 

de sport care se practică în judeţ 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

9.2 Organizarea de competiţii sportive 

pentru  susţinerea activităţii de 

performanţă. 

 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Număr beneficiari Directorul executiv 

DJST Alba 

10 Sportul pentru toţi 

10.1 Organizarea de acţiuni şi competiţii 

sportive pentru toate categoriile de 

vârstă, atât în mediul urban cât şi în 

mediul rural. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Număr competiții 

Număr participanți 

Directorul executiv 

DJST Alba 

10.2 Implicarea DJST în organizarea 

competiþiilor sportive universitare, a 

celor din cadrul Olimpiadei 

Naþionale a Sportului Școlar și a 

Olimpiadei Gimnaziilor. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Număr competiții 

Număr participanți 

Directorul executiv 

DJST Alba 

10.3 Sprijinirea activităţii Asociaţiei 

judeţene Sportul pentru toţi Alba 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Număr competiții 

 

Directorul executiv 

DJST Alba 

10.4 Sprijinirea activităţii A.O.R. filiala 

Alba 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 
Număr activități 

 

Directorul executiv 

DJST Alba 

10.5 Sprijinirea administraţiei publice 

locale şi judeţene, a structurilor 

sportive cu sau fără personalitate 

juridică în vederea organizării de 

acţiuni şi competiţii sportive de 

masă. 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 
Număr competiții 

Număr participanți 

Directorul executiv 

DJST Alba 

10.6 Organizarea de acţiuni sportive 

pentru persoanele cu handicap 

Direcția Județeană 

pentru Sport și 

Tineret 

31.12.2021 Număr competiții 

Număr participanți 

Directorul executiv 

DJST Alba 

 

 

 

 

14 CULTURĂ ȘI MINORITĂȚI 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Protejarea patrimoniului cultural  naţional mobil şi imobil al monumentelor şi siturilor istorice 

1.1 Activitate de clasare, 

inventariere şi cercetare a 

patrimoniului cultural naţional mobil 

şi imobil al judeţului Alba. 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură 

Alba, Muzeul 

Naţional al Unirii 

Alba Iulia 

31.12.2021 

Monumente inventariate Director executiv 

1.2 Lucrări de conservare, restaurare, 

revitalizare şi integrare în circuitul 

Institutul Naţional al 

Patrimoniului, 
31.12.2021 

Valoare lucrări Director executiv 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

public a monumentelor istorice din 

judeţ cuprinse în Planul Naţional de 

Restaurare pe 2020. 

Consiliul Judeţean 

Alba, Direcţia 

Judeţeană pentru 

Cultură 

Alba 

1.3  Monitorizarea monumentelor 

istorice şi ecleziastice din judeţul 

Alba. 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia 

31.12.2021 Nr. monumente 

monitorizate 

Director executiv 

1.4 Monitorizarea activităţilor 

desfăşurate pe şantierele arheologice 

ale judeţului.  

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură 

Alba 

31.12.2021 

Nr. monumente 

monitorizate 

Director executiv 

1.5 Completarea bazei de date privind 

realizarea repertoriului 

monumentelor istorice, aferentă 

al judeţului Alba. 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, 

Muzeul Naţional al 

Unirii 

31.12.2021 

Bază de date completă Director executiv 

1.6 Completarea bazei de date aferentă 

monumentelor de for public din 

judeţul Alba. 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, 

Consiliul Judeţean 

Alba, Muzeul 

Naţional al Unirii 

Alba Iulia 

31.12.2021 

Bază de date completă Director executiv 

1.7  Activitate de întocmire a “Obligaţiei 

privind folosinţa monumentului 

istoric” pentru monumentele incluse 

în Lista Monumentelor Istorice – jud. 

Alba. 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba 

31.12.2021 Număr monumente Director executiv 

2 Coordonarea activităţii cultural-artistice din judeţ 

2.1 Coorganizator a Festivalului 

Internaţional „Zilele Cîlnicului” 

Consiliul Judeţean 

Alba, Primăria 

Cîlnic,  Asociaţia 

Arss Transilvania, 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

2.2 Aniversarea în municipiul Alba Iulia 

a 102 de ani de la Marea Unire din 

1918 (coorganizator). 

 

Instituţia Prefectului, 

CJ Alba, Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură Alba 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

2.3 Monitorizarea şi coordonarea  

activităţii cultural artistice din judeţ, 

îmbunătăţirea şi 

diversificarea colaborării cu 

administraţiile publice locale. 

Instituţia Prefectului 

Alba, CJ Alba, 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba 

31.12.2021 Număr activități 

monitorizate 

Director executiv 

2.4 Promovarea manifestărilor culturale 

în mass-media şi în pagina web a 

DJC Alba 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură 

Alba, Muzeul 

Naţional al Unirii 

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr comunicate Director executiv 

2.5 Coordonarea şi sprijinirea  

activităţilor cultural-artistice ale 

minorităţilor din judeţul Alba. 

 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură 

Alba 

31.12.2021 Număr activități Director executiv 

3 Implementarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret  în anul 2021 

3.1 Festivalul Internațional de Muzică 

Pop pentru tineri și studenți “Voices” 

ediţia a IX -a 

Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

3.2 Festivalul Naţional Studenţesc 

Serbările Unirii ed. a XXVIII-a 

Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 Număr participanți Director executiv 



74 
 

Nr. 
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Termen de 

realizare 
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3.3 Spectacol de Crăciun Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

3.4 Participări evenimente, acţiuni, 

concursuri, festivaluri naționale și 

internaționale 

Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 Număr participanți Director executiv 

3.5 Stagiunea cu Skepsis Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

3.6 Festivalul Internațional de teatru 

pentru tineret "APOLLO" ed. a VIII-

a  

Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 Număr participanți Director executiv 

4 Acordarea unei atenții deosebite celor mai vulnerabili tineri 

4.1 Ziua Tineretului Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

4.1 Ziua Internațională a Studenților Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv 

4.1 Zilele Voluntarului Casa de Cultură a 

Studenților  

Alba Iulia  

31.12.2021 Număr participanți Director executiv 

5 Consiliere şi sprijin acordate cultelor religioase în vederea protejării şi promovării patrimoniului cultural-naţional mobil şi imobil 

(monumente ecleziastice şi obiecte religioase de patrimoniu) 

5.1 Consiliere şi monitorizare în 

proiectul de restaurare şi revitalizare 

a bisericilor monument, iniţiat de 

către CJ Alba cu sprijinul 

Ministerului Culturii şi Identităţii 

Naţionale.  

Consiliul Judeţean 

Alba, Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură Alba, 

Muzeul Naţional al 

Unirii Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv, 

consilieri de specialitate 

5.2 Consilierea parohiilor în vederea 

intervenţiilor pe bisericile monument 

istoric şi gestionării bunurilor mobile 

de patrimoniu. 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba 

31.12.2021 Număr participanți Director executiv, 

consilieri de specialitate 

5.3 Sprijinirea Bisericilor pentru 

introducerea sistemelor de securitate 

în lăcaşurile de cult ce adăpostesc 

obiecte mobile de patrimoniu.  

 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Alba, 

Arhiepiscopia 

Ortodoxă Română de 

Alba Iulia 

31.12.2021 

Număr participanți Director executiv, 

consilieri de specialitate 

6 Consiliere şi sprijin acordate persoanelor aparținând minorității rome 

6.1 Oferirea de informaţii şi  

consultanţă   

organizaţiilor care urmează să depună  

proiecte în beneficiul  

comunităţilor  de romi; 

Biroul Judeţean 

pentru Romi; 

O.N.G. – uri; 

 G.L.M.; 

Autorităţi publice 

locale./ Biroul 

Programe ; 

31.12.2021 

Număr beneficiari 

consultați 

Reprezentații entităților 

implicate 

6.2 Monitorizarea şi sprijinirea  implementării 

proiectelor în comunităţile de romi. 

Biroul Judeţean 

pentru Romi; 

O.N.G. – uri; 

 G.L.M.; 

Autorităţi publice 

locale./ Biroul 

Programe ; 

31.12.2021 Număr proiecte 

implementate 

Reprezentații entităților 

implicate 

6.3 Organizarea de activităţii 

culturale cu specific inspirat din folclorul şi 

cultura  

minorităţilor etnice. 

Comemorarea Holocaustului 

Biroul Judeţean 

pentru Romi; 

O.N.G. – uri; 

 G.L.M.; 

Autorităţi publice 

31.12.2021 

Număr activități 

Număr beneficiari 

Reprezentații entităților 

implicate 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 
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Ziua Dezrobirii rromilor 

Ziua Internațională a  

rromilor  

locale./ Biroul 

Programe ; 

6.4 Promovarea diversităţii culturale în 

scopul eliminării prejudecăţilor şi 

recunoaşterea valorilor comune. 

Campanii de combatere a rasismului  

Campanii de promovare a toleranței  

Biroul Judeţean 

pentru Romi; 

O.N.G. – uri; 

 G.L.M.; 

Autorităţi publice 

locale./ Biroul 

Programe ; 

31.12.2021 

Număr activități 

Număr beneficiari 

Reprezentații entităților 

implicate 

6.5 Derularea de programe pentru sprijinirea 

cetăţenilor de etnie  

romă aflaţi în dificultate, în  

vederea reducerii abandonului  

şcolar şi prevenirii  

instituţionalizării copiilor. 

Biroul Judeţean 

pentru Romi; 

O.N.G. – uri; 

 G.L.M.; 

Autorităţi publice 

locale./ Biroul 

Programe ; 

31.12.2021 Număr activități 

Număr beneficiari 

Reprezentații entităților 

implicate 

6.6 Oferirea de servicii de consiliere, 

 informare şi sprijin familiilor  

naturale de etnie romă în 

 scopul prevenirii abandonului 

 şi a instituţionalizării copiilor. 

Biroul Judeţean 

pentru Romi; 

O.N.G. – uri; 

 G.L.M.; 

Autorităţi publice 

locale./ Biroul 

Programe ; 

31.12.2021 

Număr activități 

Număr beneficiari 

Reprezentații entităților 

implicate 

 

 

15 JUSTIȚIE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Combaterea și prevenirea corupției în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne     organizate la nivelul județului Alba  

1.1 Participarea trimestrială, cu acordul 

conducerii Instituției Prefectului – 

județul Alba, a șefului  S.J.A. Alba 

și/sau a ofițerilor pe linie de 

prevenirea a corupției la ședințele 

Colegiului Prefectural Alba. 

Instituția Prefectului 

Județul Alba  

31.12.2021 

Număr participanți la 

instruire 

Prefect 

1.2 În baza OMAI nr. 62/2018  

organizarea și desfășurarea a cel 

puțin 2 activități de instruire 

anticorupție cu întregul personal 

angajat al Instituției Prefectului – 

județul Alba. 

Instituția Prefectului 

Județul Alba  

31.12.2021 Număr instruiri Prefect 

1.3 În baza Procedurii de sistem privind 

managementul riscurilor de corupție 

în cadrul structurilor M.A.I. – cod 

PS-DGA-01, organizarea a cel putin 

2 întâlniri cu membri grupului de 

lucru anticorupție constituit la 

nivelul Instituției Prefectului – 

județul Alba privind managementul 

riscurilor de corupție și actualizarea, 

evaluarea și monitorizarea 

registrelor de riscuri întocmite cu 

ajutorul aplicației informatice 

MARC 

Instituția Prefectului 

Județul Alba 

31.12.2021 

Număr instruiri Prefect 

1.4 Întocmirea şi implementarea 

Planului riscurilor de corupţie la 

Inspectoratul de 

Politie Județean Alba 

31.12.2021 Număr riscuri Inspector șef 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

nivelul I.P.J. Alba. 

1.5  Elaborarea Registrului riscurilor de 

corupţie în cadrul  Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba  

Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr riscuri Inspector șef 

1.6 Implementarea metodologiei şi 

aplicarea măsurile de prevenire şi 

control al riscurilor la corupţie; 

activităţile de informare şi de 

instruire anticorupţie organizate de 

D.G.A. 

Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr instruiri Inspector șef 

1.7 Desfăşurarea activităţilor de 

prevenire a corupţiei cu întreg 

personalul unităţii; monitorizarea si 

reevaluarea riscurilor. 

Inspectoratulde 

Jandarmi Judeţean 

Alba 
31.12.2021 

Număr instruiri Inspector șef 

1.8 Prezentarea şi prelucrarea 

„Sintezelor privind principalele 

cazuri instrumentate de D.G.A.” şi a 

studiilor de caz în urma dosarelor de 

corupţie instrumentate de D.G.A. 

Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean 

Alba 31.12.2021 

Număr instruiri Inspector șef 

1.9  Elaborarea Registrului riscurilor de 

corupţie în cadrul  Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență Alba  

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

31.12.2021 Număr riscuri Inspector șef 

2 Educația juridică -creșterea gradului de informare în domeniul judridic 

2.1 Dezvoltarea cunoștințelor și 

competențelor  personalului 

instituției prefectului și a secretarilor 

unităților administrativ-teritoriale cu 

privire la legislația în vigoare 

Instituția Prefectului 

Județul Alba – 

Serviciul Juridic 

31.12.2021 Număr acțiuni de 

informare legislativă -26 

Prefect  

 

 

16 AFACERI  INTERNE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Prevenirea criminalităţii şi cooperare interinstituţională 

1.1 Iniţierea şi implementarea de 

proiecte/campanii în domeniul 

prevenirii criminalităţii. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr participanți Inspector șef IPJ 

1.2 Iniţierea de parteneriate cu autorităţile 

locale, instituţii şi organizaţii 

neguvernamentale. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr parteneri  

 

Inspector șef IPJ 

1.3 Îmbunătăţirea activităţii de relaţii 

publice şi marketing instituţional. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr de apariții în presa 

scrisă și online  

Inspector șef IPJ 

2 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţiacetăţeanului, combaterea infracţionalităţii 

2.1 Soluţionarea cu operativitate a 

infracţiunilor comise cu mare violenţă. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr infracțiuni de 

omor , Număr vătămare 

corporală  

Inspector șef IPJ 

2.2 Eficientizarea activităţii de 

destructurare a grupărilor infracţionale. 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr grupări 

infracționale nestructurate 

luate în evidență  

Număr grupare 

infracţională nestructurată 

destructurată  

Inspector șef IPJ 

2.3 Desfăşurarea de activităţi specifice 

privind identificarea şi prinderea 

persoanelor urmărite. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr persoane urmărite 

prinse  ; 

Număr persoane 

dispărute identificate   

Inspector șef IPJ 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

2.4 Desfăşurarea de activităţi de combatere 

a infracţiunilor contra patrimoniului. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr de infracțiuni 

înregistrate   

Inspector șef IPJ 

2.5 Desfăşurarea cu operativitate a  

activităţilor specifice de laborator în 

scopul furnizării probatoriului pentru 

dosarele penale în care se impun 

întocmirea de rapoarte şi expertize 

criminalistice 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr expertize 

criminalistice ; 

Număr autori identificați ; 

Număr dosare penale 

 

Inspector șef IPJ 

2.6 Desfăşurarea de activităţi criminalistice 

specifice, pentru prevenirea 

infracţiunilor care se săvârşesc cu 

repetabilitate, precum şi  cercetarea 

criminalistică promptă a infracţiunilor 

grave  săvârşite. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr capcane 

criminalistice; 

 

Număr autori  

Inspector șef IPJ 

2.7 Desfăşurarea tuturor activităţilor 

specifice pentru menţinerea sistemului 

de management al calităţii în cadrul 

serviciului, alocarea fondurilor 

financiare necesare menţinerii tehnicii 

cu specific criminalistic, cât şi 

reînnoirii acesteia la nivelul 

standardelor 17025 şi 17020 din 2005. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr activități 

Inspector șef IPJ 

3 Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul armelor, explozivilor şi substanţelor 

periculoase 

3.1 Desfăşurarea de activităţi privind 

prevenirii si combaterii infracțiunilor la 

regimul armelor şi muniţiilor. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr activitati pe linia 

prevenirii si combaterii 

infractiunilor la regimul 

armelor si munițiilor, 

 

Inspector șef IPJ 

3.2 Desfășurarea de activități de prevenire 

si combatere a infracțiunilor prevăzute 

de Legea 407 / 2006, privind 

vânătoarea şi protecţia fondului 

cinegetic. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr activitati pe linia 

prevenirii si combaterii 

infracțiunilor prevăzute 

de Legea 407 / 2006, 

privind vânătoarea şi 

protecţia fondului 

cinegetic. 

Inspector șef IPJ 

3.3 Prevenirea si combaterea infracțiunilor 

prevăzute de Legea 126/1995, privind 

regimul materiilor explozive si OUG 

195/2005 privind protectia mediului. Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Numar de activitati 

pentru prevenirea si 

combaterea infracțiunilor 

prevăzute de Legea 

126/1995, privind 

regimul materiilor 

explozive si OUG 

195/2005 privind 

protectia mediului. 

Inspector șef IPJ 

4 Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul investigării fraudelor şi corupţiei 

4.1 Prevenirea şi combaterea fraudelor ce 

se comit în procesul obţinerii, utilizării 

şi gestionării fondurilor comunitare. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr dosare penale 

înregistrate 

Număr dosare penale 

declinate  

Inspector șef IPJ 

4.2 Prevenirea şi combaterea faptelor de 

corupţie. 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr dosare penale 

înregistrate  

Număr dosare penale 

declinate   

Inspector șef IPJ 

4.3 Prevenirea şi descoperirea ilegalităţilor 

şi actelor de corupţie ce se comit cu 

ocazia organizării, adjudecării şi 

contractării achiziţiilor publice. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr dosare penale 

înregistrate  

Număr dosare penale 

rămase în lucru  

Inspector șef IPJ 
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Nr. 

crt. 
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în realizare 

Termen de 

realizare 
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5 Combaterea criminalităţii economico-financiare 

5.1 Depistarea, combaterea şi limitarea 

fenomenului de evaziune fiscală. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Dosare penale înregistrate  

Dosare penale soluționate  

Inspector șef IPJ 

5.2 Prevenirea şi combaterea ilegalităţilor 

comise în activitatea de rambursare a 

TVA intern şi TVA intracomunitar. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Dosare penale înregistrate  

Dosare penale soluționate 

Inspector șef IPJ 

5.3 Prevenirea şi combaterea ilegalităţilor 

care se comit cu ocazia importului 

producerii sau comercializării de 

produse supuse regimului de accizare. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Dosare penale înregistrate  

Dosare penale soluționate 

 

Inspector șef IPJ 

6 Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului. 

6.1 Dezvoltarea cooperării între I.P.J. Alba 

şi I.J.J. Alba, conform Ordinului M.AI. 

nr. 60/2010 modificat prin O.M.A.I. 

nr.26/2015, prin desfășurarea de 

activități în sistem integrat de 

menținere a ordinii și siguranței 

publice și atragerea de noi forțe pentru 

acoperirea cât mai judicioasă a 

teritoriului. 

 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr activități 

desfășurate  

Zilnic  

Saptamanal   

Lunar  

Activitati măsuri pe linie 

de COVID- 19 

Inspector șef IPJ 

6.2 Desfășurarea de activități specifice în 

baza Planului de măsuri pentru 

prevenire și combaterea evenimentelor 

ce pot afecta grav siguranța 

cetățeanului și siguranța națională. 

 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr planuri de acțiune Inspector șef IPJ 

6.3 Desfășurarea de activități specifice pe 

linia prevenirii și combaterii delictelor 

silvice și a braconajului piscicol 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

-Număr acțiuni Inspector șef IPJ 

6.4 Desfăşurarea activităţilor de către 

poliţiştii de proximitate privind 

prevenirea violenţei în incinta şi zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi în zonele 

unităţilor de cazare destinate elevilor. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr acțiuni prevenire  

Inspector șef IPJ 

6.5 Desfăşurarea activităţilor de către 

poliţiştii de proximitate privind 

prevenirea violenţei în mediul 

universitar, precum şi în zonele  

unităţilor de cazare destinate 

studenţilor. 

 

 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Nr. controale  

Inspector șef IPJ 

7 Creşterea fluenţeicirculaţiei şi a siguranţei rutiere 

7.1 Organizarea de acţiuni tematice pentru 

combaterea principalelor cauze 

generatoare de accidente de circulaţie 

grave. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr acțiuni  

realizate 

Inspector șef IPJ 

7.2 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni 

pentru combaterea nefolosirii centurii 

de siguranţă – prioritate U.E. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr acțiuni  

realizate 

Inspector șef IPJ 

7.3 Propunerea realizării de amenajări 

rutiere în vederea reducerii vitezei de 

deplasare pe sectoarele de drum cu risc 

criminogen ridicat. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr treceri de pietoni 

amplasate  

Inspector șef IPJ 

7.4 Desfăşurarea de acțiuni pe drumurile 

naţional-europene, cu risc de producere 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 
31.12.2021 

Număr acțiuni Inspector șef IPJ 
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de accidente de circulaţie, în colaborare 

cu judeţele limitrofe. 

Alba 

7.5 Desfăşurarea de activităţi de educaţie 

rutieră în rândul preşcolarilor şi 

şcolarilor pentru prevenirea implicării 

acestora în accidente de circulaţie. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr unități de 

învățământ 

Număr ore educație 

rutieră 

Inspector șef IPJ 

8 Intensificarea cooperării şi schimbului de date şi informaţii cu toate instituţiile de aplicare a legii 

8.1 Transmiterea cu operativitate a datelor 

referitoare la cazierul judiciar către 

toate instituţiile care au dreptul să 

solicite aceste date conform Legii 

290/2004  republicată. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr copii de pe 

cazierul judiciar  

Inspector șef IPJ 

8.2 Introducerea datelor transmise de către 

instanţe şi parchete în legătură cu 

menţiunile de cazier judiciar, în 

evidenţe, conform Legii 290/2004. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr comunicări Inspector șef IPJ 

8.3 Continuarea activităţilor specifice în 

vederea aderării la Spaţiul Schengen. 
Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr activități de 

pregătire profesională  

Număr materiale 

comunicate 

Inspector șef IPJ 

9 Dialogul cu minorităţilenaţionale, egalitate de şanse şi antidiscriminare 

9.1 Consilierea tuturor cetăţenilor care vin 

în  audienţe. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr persoane 

consiliate 

Inspector șef IPJ 

9.2 Postarea de informări periodice cu 

privire la drepturile tuturor cetăţenilor, 

fără discriminare şi cu aplicabilitate 

pentru toate categoriile de persoane. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr informări Inspector șef IPJ 

9.3 Desfăşurarea de activităţi de orientare a 

candidaţiloraparţinândminorităţilor și 

de consiliere a acestora cu privire la 

potențialul lor viitor profesional. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

 Inspector șef IPJ 

9.4 Derularea unor activități de identificare 

și aplicare a metodelor și tehnicilor de 

publicitate și de prezentare  a ofertei 

educționale a instituțiilor de învățământ 

ale M.A.I. în vederea atragerii 

potențialilor candidați  

 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr activități Inspector șef IPJ 

10 Completarea deficitului de personal şi adoptarea unui program coerent şi continuu de pregătire şi perfecţionare 

10.1 Repartizarea cu prioritate a 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

a M.A.I în structurile operative ale 

inspectoratului. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr absolvenți 

repartizați 

  

Inspector șef IPJ 

10.2 Pregătirea profesională continuă a 

întregului personal în domeniile 

pregătirii de specialitate, educaţiei 

fizice şi tragerilor cu armamentul 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr grupe de pregătire Inspector șef IPJ 

10.3 Organizarea și desfășurarea de 

activități de pregătire tactică a 

polițiștilor din cadrul structurilor de 

ordine publică și poliție rutieră în baza 

”Planului de pregătire pentru 

perfecționarea tehnicilor de intervenție 

în situații de risc” 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 

Număr activități de 

pregătire tactică  

Inspector șef IPJ 

10.4 Organizarea de sesiuni de instruire a 

polițiștilor nou încadrați în vederea 

obținerii avizului de poliție judiciară 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

 

31.12.2021 Număr sesiuni de 

instruire a polițiștilor nou 

încadrați  

Inspector șef IPJ 
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10.5 Participarea la programe de pregătire 

organizate de către instituţiile de 

învăţământ ale M.A.I. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Număr grupe de pregătire Inspector șef IPJ 

11 Creşterea eficienţei activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei interne 

11.1 Întocmirea şi implementarea Planului 

riscurilor de corupţie la nivelul I.P.J. 

Alba. 

Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean 

Alba 

31.12.2021 Registru de riscuri 

realizat 

Inspector șef IPJ 

12 Coordonarea şi eficientizarea misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice pe timpul manifestărilor de amploare care se 

desfăşoară în zona de competenţă 

12.1 Organizarea şi executarea misiunilor de 

asigurare a ordinii şi siguranţei publice, 

pe timpul desfăşurării manifestaţiilor 

de protest, comemorative, religioase, 

sportive şi cultural - artistice, în strictă 

conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba  

31.12.2021 

Număr incidente de 

ordine publică 

 

Inspector șef IJJ 

12.2  Organizarea şi desfăşurarea de 

exerciţii tactice de antrenament pentru 

restabilirea ordinii publice. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr activităţi Inspector șef IJJ 

12.3 Analizarea forţelor şi mijloacelor avute 

la dispoziţie în vederea sporirii 

eficienţei folosirii acestora în misiuni, 

cu accent pe dinamizarea dispozitivelor 

adoptate. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 31.12.2021 

Număr analize  

 

Inspector șef IJJ 

12.4 Îmbunătăţirea operativităţii intervenţiei 

la evenimentele sesizate telefonic şi 

prin SNUAU – 112,  prin evaluarea şi 

adaptarea permanentă a efectivelor şi 

tehnicii existente la nivelul unităţii în 

scopul reducerii timpului acţiune la 

intervenţie. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Nr. acțiuni de evaluare  Inspector șef IJJ 

12.5  Îmbunătăţirea cooperării şi 

interoperabilităţii cu celelalte structuri 

M.A.I. din judeţ cu atribuţii în 

domeniul menţinerii şi asigurării 

ordinii şi siguranţei publice. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr activități Inspector șef IJJ 

13 Apărarea avutului public şi privat, paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa unităţii 

13.1 Continuarea  demersurilor către 

beneficiarii de pază în vederea 

completării dotării cu aparatură şi 

sisteme tehnice de supraveghere şi 

acces la obiectivele din competenţă. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 31.12.2021 

Valoare dotări Inspector șef IJJ 

13.2 Creşterea operativităţii în planificarea, 

executarea şi monitorizarea misiunilor 

de pază, a transporturilor de produse cu 

caracter  special, bunuri şi valori. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr misiuni de pază 

realizate 

Inspector șef IJJ 

13.3 Desfăşurarea analizelor comune cu 

beneficiarii de pază şi urmărirea 

finalizării măsurilor stabilite referitoare 

la obligaţiile ce le revin conform 

prevederilor legale şi a contractelor 

încheiate. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări Inspector șef IJJ 

14 Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie, în cooperare cu celelalte instituţii abilitate în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

14.1 Verificarea capabilităţilor subunităţilor 

privind realizarea măsurilor de 

protecţie a personalului şi intervenţia în 

sprijinul populaţiei prin includerea în 

temele tactice elaborate cu ocazia 

exerciţiilor de alertare a unor situaţii 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 
31.12.2021 

Număr verificări Inspector șef IJJ 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

tactice care să vizeze gestionarea unor 

situaţii de urgenţă. 

14.2 Verificarea capacităţii operaţionale a 

unităţii şi subunităţilor din subordine, 

prin exerciţii de alertare, conform 

cadrului normativ aprobat prin ordine 

M.A.I. şi I.G.J.R. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr verificări Inspector șef IJJ 

15 Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului unităţii 

15.1 Elaborarea Registrului riscurilor de 

corupţie în cadrul  Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba pentru anul 

2021. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 
31.12.2021 

Registrul de riscuri 

elaborat 

Inspector șef IJJ 

15.2 Implementarea metodologiei şi 

aplicarea măsurile de prevenire şi 

control al riscurilor la corupţie; 

planificarea participării personalului 

din I.J.J. Alba la activităţile de 

informare şi de instruire anticorupţie 

organizate de D.G.A. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr instruiri Inspector șef IJJ 

15.3 Desfăşurarea activităţilor de prevenire 

a corupţiei cu întreg personalul unităţii; 

monitorizarea si reevaluarea riscurilor. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 

Număr riscuri evaluate și 

gestionate 

Inspector șef IJJ 

15.4 Prezentarea şi prelucrarea „Sintezelor 

privind principalele cazuri 

instrumentate de D.G.A.” şi a studiilor 

de caz în urma dosarelor de corupţie 

instrumentate de D.G.A. 

Inspectoratul de 

Jandarmi Județean 

Alba 

31.12.2021 Număr ședințe Inspector șef IJJ 

16 Consolidarea capacităţii de pregătire în situaţii de urgenţă a populaţiei, autorităţilor, instituţiilor şi operatorilor privaţi 

16.1 Consolidarea rolului de instituţie 

responsabilă cu formarea personalului 

serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al Județului 

Alba 

31.12.2021 

Număr activități 

îndrumare – asistenta 

tehnica SVSU  

Număr participări 

comisiiabsolvire cursuri  

Inspector șef ISU 

16.2 Creşterea capacităţii de rezilienţă a 

comunităţilor locale, amplificarea 

implicării şi participării acestora în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă cu 

resurse proprii şi realizarea evaluării 

riscurilor. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 
31.12.2021 

Număr exerciții alarmare 

publică  

  

Inspector șef ISU 

16.3 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 

optimizarea capacităţii de autoprotecţie 

(în 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.). 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 Protocoale de pregătire 

încheiate 

Număr activitati 

informare preventivă 

Inspector șef ISU 

16.4 Asigurarea unui grad sporit de 

siguranţă a cetăţeanului aflat în spaţii 

publice prin creşterea ponderii 

activităţilor la astfel de spaţii, la  

obiective  puse în funcţiune fără 

autorizaţie de securitate la incendiu 

precum şi prin verificarea utilizării 

numai de mijloace şi materiale 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 
31.12.2021 

Număr verificări Inspector șef ISU 
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Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

omologate. 

16.5 Crearea unei culturi de securitate în 

rândul cetăţenilor şi asigurarea 

cadrului/condiţiilor necesare informării 

eficiente a cetăţenilor asupra riscurilor 

care le pot afecta viaţa și/sau bunurile 

materiale. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 
31.12.2021 

Număr riscuri 

evaluate/gestionate 

Inspector șef ISU 

16.6 Creşterea gradului de operaţionalizare 

a serviciilor voluntare/ private pentru 

situaţii de urgenţă prin îmbunătăţirea 

încadrării, dotării și pregătirii şi 

conştientizarea necesităţii 

voluntariatului la nivel local.  

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 Număr  acțiuni 

voluntariat 

Inspector șef ISU 

17 Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns 

17.1 Creşterea capacităţii de răspuns 

integrat în situaţii de  urgenţă medicală, 

incendii şi protecţie civilă.  

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 

Număr controale Inspector șef ISU 

17.2 Continuarea procesului de modernizare 

instituţională şi eficientizare a 

acţiunilor de intervenţie pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 

Număr intervenții Inspector șef ISU 

17.3 

Consolidarea cooperării la nivel 

județean și naţional. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 Număr colaborări Inspector șef ISU 

18 Consolidarea capacității umane, logistice și administrative pentru funcționarea eficientă a inspectoratului 

18.1 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi 

mijloace tehnice, bunuri materiale şi 

echipamente de protecţie adaptate 

tuturor   categoriilor de misiuni.  

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 

Număr echipamente 

achiziționate 

Inspector șef ISU 

18.2 

Modernizarea sistemului de 

comunicaţii şi tehnologia informaţiei.                        

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 Dotări IT Inspector șef ISU 

18.3 

Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire, 

muncă, cazare, depozitare şi garare.  

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 

Valoare dotări Inspector șef ISU 

18.4 Îmbunătăţirea politicii de personal 

pentru recrutare, selecţionare, formare 

şi asigurarea unei evoluţii coerente şi 

predictibile în carieră.  

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 Număr personal 

selecționat 

Inspector șef ISU 

18.5 

Promovarea şi aplicarea 

managementului bazat pe performanţă. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

 

31.12.2021 

SCIM implementat Inspector șef ISU 

18.6 Asigurarea funcţionalităţii 

inspectoratului pe linia informării 

publice, secretariat şi juridic – 

contencios. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 

Număr informări Inspector șef ISU 

18.6 Întărirea colaborării cu autorităţile 

judeţene şi locale pe linia asigurării 

resurselor financiare şi materiale 

necesare îndeplinirii misiunilor. 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al 

Județului Alba 

31.12.2021 Număr participanți Inspector șef ISU 

19 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 

19.1 Implementarea de proiecte pilot, la Centrul de 31.12.2021 Număr participanți Șef serviciu 
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nivel naţional și local, de intervenţie 

timpurie în mediul preşcolar, prin 

creşterea influenţei factorilor de 

protecţie şi scăderea influenţei 

factorilor de risc 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Alba 

19.2 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 
31.12.2021 

Număr comunicate/ 

informări 

Șef serviciu 

19.3 Implementarea de proiecte naţionale 

şi/sau locale, orientate pe activităţi de 

petrecere a timpului liber (culturale, 

artistice şi sportive), ca alternativă 

sănătoasă la consumul de droguri 

legale și ilegale, substanţe cu 

proprietăţi psihoactive,  adresate 

elevilor din învăţământul preuniversitar 

şi universitar 

Centrul de 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2021 Număr participanți Șef serviciu 

20 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 

20.1 Implementarea de proiecte de prevenire 

indicată a consumului de droguri 

adresate elevilor din învăţământul 

preuniversitar şi universitar, aflaţi la 

debutul consumului de droguri legale și 

ilegale, substanţe cu proprietăţi 

psihoactive. 

Centrul de 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Alba 31.12.2021 

Număr participanți Șef serviciu 

21 Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei 

factorilor de protecţie 

21.1 Implementarea unor proiecte pilot 

naționale/locale de tip „Şcoala 

părinţilor” de formare de abilităţi cu rol 

de factori de protecţie în consumul de 

droguri 

 

Centrul de 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Alba 
31.12.2021 

Număr participanți Șef serviciu 

22 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 

22.1 Implementarea unui proiect 

local/național de conştientizare şi 

informare adresat populaţiei generale  

referitoare la consumul de droguri şi 

efectele acestuia 

Centrul de 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Alba 

31.12.2021 

Număr participanți Șef serviciu 
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17 APĂRARE NAȚIONALĂ 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Modernizarea învăţământului militar pentru a se alinia la evoluţia specifică din domeniuL apărării 

1.1 Modernizarea dotărilor necesare 

procedului didactic. Dotarea  sălilor 

de clasă cu:table interactive, laptop-

uri, videoproiectoare, ecrane de 

proiecţie  

Colegiul Național 

Militar  

”Mihai Viteazul” 

Alba Iulia 

31.12.2021 Valoare dotări Director 

2.1 Formarea continuă a cadrelor 

didactice prin programe de 

perfecţionare/ formare continuă, 

organizate de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean şi Casa Corpului Didactic 

Alba  

Colegiul Național 

Militar  

”Mihai Viteazul” 

Alba Iulia 

31.12.2021 Număr cursuri 

Număr participanți 

Director 

2 Realizarea eficientă a Strategiei naționale de apărare la nivelul  județului Alba 

2.1 Implementarea Planului de 

mobilizare a economiei Județului  

Alba pentru Aparare 

 

Structura Teritorială 

pentru Probleme 

Speciale Alba  

31.12.2021 Plan implementat Șef STPS  

 

 

 

18 AFACERI EXTERNE 
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective/acțiuni Entitatea implicată 

în realizare 

Termen de 

realizare 

Indicatori de rezultat Persoana responsabilă 

1. Dezvoltarea cooperării cu autorități ale administrației locale din străinătate 

1.1 Actualizarea bazei de date cu 

relațiile externe existente la nivelul 

autorităților administrației publice 

locale 

Instituția Prefectului 

Județul Alba  

31.12.2021 Bază de date actualizată Prefect 

1.2 Identificarea de parteneri interni și 

externi pentru acțiuni punctuale ( ex. 

schimb cultural, economic, social; 

înfrățire instituțională, etc.) 

Instituția Prefectului 

Județul Alba 

31.12.2021 Număr corespondență 

Număr parteneriate 

Prefect 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFECT, 

ALBU NICOLAE 


