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INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL HUNEDOARA 
Nr. 2849/30.03.2021 

 
PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2021 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA A 

PRINCIPALELOR OBIECTIVE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE  
 

Nr. 
crt. 

Obiective  / Măsuri Acţiuni propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 
Termen de 
realizare  

I. MINISTERUL FINANŢELOR 
 

  

1. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Hunedoara 
17  

 Organizarea activităţilor de colectare a veniturilor 

bugetului general consolidat administrate de ANAF. 
 

1.Analiza lunara a realizării programului de încasări comunicat 

de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, pe total judeţ 

şi servicii fiscale teritoriale. 

lunar 

  2.Monitorizarea zilnică a măsurilor de executare silită, pe toate 

formele prevăzute de Codul de procedură fiscală,  aplicate de 

toate unitatile fiscale  din judeţ. 

zilnic 

  3.Monitorizarea lunară a agenţilor economici care deţin ponderea 

datoriilor la nivelul fiecărei unități  fiscale şi asupra cărora se 

poate interveni conform legislaţiei, în vederea reducerii 

arieratelor acestora (agenţii economici care nu sunt în privatizare, 

nu sunt în procedura insolventei, nu sunt declaraţi insolvabili si 

nu au înlesniri în derulare). 

lunar 

  4.Promovarea posibilităților de acordare a facilităților fiscale. lunar 
  5.Monitorizarea lunară privind activitatea de acordare a 

eșalonărilor la plată.   
lunar 

 Creșterea gradului de conformare voluntară la 

declararea și plata a obligațiilor fiscale. 
 

6.Analiza lunară a activităţii  Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice în ceea ce priveşte îndeplinirea indicatorilor 

de performanţă „Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor 

fiscale, pe tipuri de impozite” și „Gradul de conformare 
voluntară la plata obligațiilor fiscale”. 

lunar 
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  7.Efectuarea de campanii de dialog, îndrumare și notificare a 

contribuabililor cu privire la obligația de declarare și plată a 

obligațiilor.   

lunar 

 Coordonarea solutionării cererilor contribuabililor 
privind îndrumarea și asistența pe linie fiscală. 

8.Publicarea de comunicate privind noutățile legislative din 
domeniul fiscal. 

lunar 

  9.Dezvoltarea funcționalității Spațiului Privat Virtual și 

mediatizarea serviciului. 
lunar 

  
 

10.Planuri de acțiune în vederea migrării contribuabililor către 

mediul electronic. 
lunar 

  11.Dezvoltarea etapizată a coll-center-ului în toate structurile 

fiscale. 
lunar 

 Verificarea aplicării corecte a legislaţiei fiscale, 

descoperirea, combaterea şi diminuarea evaziunii 

fiscale.    

12.Acțiuni de inspecţie fiscală - verificarea  legalității şi 

conformității declaraţiilor fiscale, corectitudinii și exactității 

îndeplinirii obligaţiilor fiscale. 

lunar 

  
 

13.Acţiuni de control inopinat la contribuabilii care încalcă 

legislaţia fiscală cu scopul de sustragere de la plata obligaţiilor 
fiscale.   

lunar 

  14.Extinderea, integrarea și îmbunătățirea analizei de risc. lunar 
 Imbunătăţirea sistemului de rambursare a TVA şi 

diminuarea fraudelor în domeniul rambursării TVA. 
15.Soluționarea solicitărilor de rambursare cu Inspecţia fiscală la  

contribuabilii care prezintă risc ridicat la rambursarea TVA. 
lunar 

  16.Reducerea numărului de DNOR-uri transmise pentru 
soluționare cu control anticipat.  

lunar 

  17.Soluționarea în termenul legal a deconturilor  de TVA 
negative cu optiune de rambursare. 

lunar 

2. Biroul Vamal Hunedoara           
 

4  

 Creşterea colectării veniturilor din accize, TVA şi taxe 

vamale prin monitorizarea importurilor mărfurilor cu 

risc fiscal ridicat în scopul diminuării evaziunii cu 

mărfurile de contrabandă. 
 
Eficientizarea controlului antifraudă în domeniul 
comerţului electronic. 

1.Realizarea planului de încasări din activitatea vamală. 31.12.2021 

  2.Creșterea încasărilor din activitatea vamală față de anul 2020. 31.12.2021 
  3.Creșterea încasărilor din accize față de anul 2020. 31.12.2021 
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 Implementarea procedurilor vamale simplificate în 

vederea alinierii, pana in anul 2024, la media 
europeană de utilizare într-un procent de 65%. 

4.Informarea operatorilor economici despre beneficiile utilizării 
procedurilor vamale simplificate. 

31.12.2021 

II. MINISTERUL ECONOMIEI, 
ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI 

  

1. CNCAF MINVEST SA Deva         3  
 Realizarea Programului anual de închidere şi 

reconstrucţie ecologică a minelor aprobate la închidere 

prin hotărâri de guvern. 

1.Activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare 

post închidere a minelor cu activitate sistată. 
Anul 2021 

 Protejarea şi refacerea mediului afectat de activităţile 

miniere. 
2.Monitorizarea factorilor de mediu, efectuarea lucrărilor de 

întreţinere. 
Anul 2021 

 Asigurarea unui buget echilibrat pentru activitatea 
desfăşurată de CNCAF „MINVEST” SA.  

3.Alocarea eficientă a resurselor financiare. Anul 2021 

2. Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor  Hunedoara        
2  

  1.Verificarea modului de respectare a prevederilor legale din 
domeniul protecției consumatorilor la comercializarea produselor 
alimentare, nealimentare și prestarea serviciilor. 

Anul 2021 

  2.Cercetarea petițiilor (sesizări și reclamații) primite din partea 

consumatorilor. 
Anul 2021 

III. MINISTERUL ENERGIEI 
 

  

1. Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Societate în 

procedură de insolvență 
1  

 Implementarea la Complexul Energetic Hunedoara a 
Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 60/2019 

privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea 

unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele 

măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente 

împrumuturilor din venituri din privatizare şi 

împrumuturilor contractate de statul român de la 

instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor 

economici.  

-Evaluarea active CEH-SA; (realizat) 
-Identificarea activelor care urmează a fi date în plată; (realizat) 
-Întocmirea listei cu activele de dat în plată 
-Aprobarea listei activelor care urmează a fi date în plată, de către 

Comitetul Creditorilor și Adunarea Generală a Acționarilor CEH-
SA; 
-Implementarea OUG nr.60/2019 la CEH-SA. 
 

Anul 2021 

2. Hidroelectrica SA 
Sucursala Hidrocentrale Hațeg 

2.  

  1.Realizarea unei producții de energie electrică estimate pentru 
anul 2021 de 472.817 MWh. 

Anul 2021 
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Defalcarea energiei electrice pe unitățile de producție: 
-Sectia Exploatare Retezat: 301.610 MWh 
-Sectia Exploatare Rau Mare Aval: 89.220 MWh 
-Sectia Exploatare Strei: 77.320 MWh 
-Microhidrocentrale: 4.667 MWh. 

  2.Realizarea programului de mentenanță pe  anul 2021: 
-355 lucrări 
-valoarea estimată a costurilor este de 8.405.038 lei. 

Anul 2021 

IV. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI 

PĂDURILOR 
  

1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 19  
 Combaterea schimbărilor climatice 1.Asigurarea dialogului cu operatorii EU-ETS in scopul 

conformării cu cerințele Directivei 2003/87/CE, modificata prin 
Directiva 2009/29/CE. 

Anul 2021 

 Programe de împădurire 2.Emiterea actelor de reglementare pentru împădurirea 

suprafeţelor, în cazul: 
-suprafeţelor compensatorii scoaterilor definitive/temporare din 
circuitul silvic; 
-măsurilor preventive pentru suprafeţele degradate ca urmare a 
unor fenomene naturale; 
-măsurilor de reducere a efectelor schimbărilor climatice. 

Anul 2021 

 Managementul apelor - Construirea/reabilitarea 
reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor 

uzate 

3.Emiterea actelor de reglementare pentru execuţia reţelelor de 

canalizare şi a staţiilor de epurare, iniţiate de UAT-uri sau 
operatori specializaţi. 

Anul 2021 

  4.Monitorizarea PLAM referitor la cap. Calitatea si cantitatea 
apei. 

Semestrial 

 Gestionarea deşeurilor 5.Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în 

domeniul gestiunii deşeurilor. 
Anul 2021 

  6.Implementarea prevederilor Directivei SEVESO în cazul 

activităţilor cu deşeuri şi substanţe periculoase. 
Anul 2021 

  7.Monitorizarea activităţii pe depozitul conform CMID Bârcea 

Mare - SMID Hunedoara; 
Anul 2021 

  8.Gestionarea bazelor de date referitoare la deşeuri în aplicaţia 

SIM: SIM-PCB; SIM-Ulei Uzat; SIM-Statistica deşeurilor (SD); 

SIM-DEEE; SIM-Ambalaje. 

Anual 

  9.Urmarirea monitorizării post închidere a depozitelor de deşeuri 

neconforme închise în cadrul SMID. 
Anul 2021 
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  10.Urmărirea  depozitului neconform de deşeuri menajere 

Uricani, inclus în cauza CEJ 2012/2007. 
Anul 2021 

  11.Urmărirea  depozitului neconform de deşeuri industriale 

Călan, inclus în cauza CEJ 2012/2007. 
Anul 2021 

 Calitatea aerului 12.Validarea zilnică a datelor obținute in rețeaua automată de 

monitorizare, disponibile pe site-ul www.calitateaer.ro -APM 
Hunedoara are în funcțiune 5 stații automate de monitorizare a 

calității aerului. 

Zilnic 

  13.Asigurarea mentenanței analizoarelor pentru PM10, NOx, 

SO2,O3,CO,benzen. 
Anul 2021 

 Gestionarea siturilor contaminate și chimicale. 14.Inventarierea anuală a siturilor contaminate din județul 
Hunedoara. 

Anual 

  15.Monitorizarea programelor post închidere pentru siturile 

ecologizate de pe fostele platforme industriale. 
Anul 2021 

  16.Gestionarea bazei de date referitoare la chimicale: SIM-
Substanțe chimice periculoase. 

Anual 

 Biodiversitate și arii protejate 17.Proiectul „Elaborarea planului de management pentru 

ROSCI0373 Râul Mureș între Brănișca și Ilia și a planului de 

management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi și ariile 

naturale protejate conexe” derulat de Asociația pentru 

Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și 

Crișanei “Excelsior” Arad, în parteneriat cu Agenţia pentru 

protecţia Mediului Hunedoara, în perioada 01.09.2017-
31.08.2020. Prelungit pana la data de 30.04.2021 – Act adițional 

nr.2/13.08.2020. 
Valoare proiect – 1.609 mii euro 

Anul 2021 

  18.Emiterea actelor de reglementare necesare aprobării/revizuirii 

planurilor de management pentru ariile naturale protejate. 
Anul 2021 

  19.Emiterea actelor de reglementare pentru 
planuri/proiecte/activităţi desfăşurate în arii naturale protejate sau 

în legătură cu ariile naturale protejate. 

Anul 2021 

2. Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean 

Hunedoara     
21  

 Combaterea schimbărilor climatice 1.Verificarea operatorilor economici care intra sub incidența HG 

780/2006 privind schema de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră. 

Anul 2021 
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  2.Informarea publicului privind activitatea instituției și legislația 

specifică, prin postări pe pagina de Fb: ,,Garda de mediu 

Hunedoara”  și prin comunicate de presă în mass media locală.  

Anul 2021 

 Păduri 3.Verificarea prevederilor Regulamentului 995/2010 privind 
obligațiile care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și 

produse din lemn în vederea urmăririi trasabilității materialului 

lemnos, principalul  instrument în lupta împotriva tăieturilor 
ilegale de pădure. 

Anul 2021 

 Managementul apelor și solului 4.Verificarea conformării  operatorilor economici  care deţin 

staţii de epurare ape uzate  tehnologice cu privire la  respectarea 

valorilor limita la evacuare. 

Anul 2021 

  5.Verificarea  stării de salubrizare a cursurilor de apă in 

colaborare cu SGA, ISU.  
Anul 2021 

  6.Verificarea modului de respectare a  legislației specifice,  de 

către societățile care operează balastiere/cariere/iazuri piscicole 

cu extracție agregate. 

Anul 2021 

 Reciclare și economie circulară  7.Verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de 

guvernanţă privind gestionarea deşeurilor municipale (conform 
PNGD - Planul Național de Gestionare a Deșeurilor) și a 

gradului de atingere a obiectivelor de reciclare pentru 2020. 

Anul 2021 

  8.Verificare privind transferul de deşeuri conform 

Regulamentului 1013/2006, la expeditori şi destinatari, pentru 

anii 2019- 2020. 

Anul 2021 

  9.Verificarea respectării managementului deşeurilor cu fluxuri 

specifice (deșeuri de ambalaje, acumulatori uzați, anvelope uzate, 

VSU, DEEE-uri, deșeuri periculoase). 

Anul 2021 

  10.Verificarea stadiului realizării  obligațiilor de mediu privind 

închiderea și urmărirea postînchidere de către operatorii 

depozitelor neconforme clasa,,b” și depozite industriale, care și-
au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în Anexa 5 la 

HG nr. 349/2005. 

Anul 2021 

 Calitatea aerului și protecția atmosferei  11.Verificarea realizării măsurilor din Planurile de calitate și din 

Planurile de menținere a calității aerului . 
Anul 2021 

  12.Verificarea modului de respectare a  Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților.  

Anul 2021 
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  13.Conformarea cu legislaţia referitoare la managementul 
riscului la instalaţiile SEVESO.(prevenirea accidentleor în care 

sunt implicate substanțe periculoase), în colaborare cu APM și 

ISU. 

Anul 2021 

  14.Verificarea modului de respectare BAT urilor privind calitatea 
aerului în conformitate cu prevederile Autorizațiilor Integrate de 

Mediu,  la instalațiile IED  

Anul 2021 

  15.Acțiuni de inspecție și control pentru îmbunătățirea calității 

aerului la operatorii economici care dețin surse de emisii 

industriale, pe amplasamente unde se înregistrează arderi 

necontrolate de deșeuri, la șantierele de construcții, operatorii 

economici care desfășoară activități de aspirare/spălare tramă 

stradală precum și pe raza UAT –urilor unde sunt amplasate 
stațiile automate de monitorizare a calității aerului, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 1042011privind calitatea 
aerului înconjurător, în colaborare cu Poliția locală după caz. 

Anul 2021 

 Situri contaminate și chimicale 16.Verificarea respectării prevederilor Regulamentului  
1906/2006 (REACH) 

Anul 2021 

  17.Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 528/2012 
(biocide) 

Anul 2021 

 Biodiversitate și arii protejate 18.Verificarea modului de comercializare și deținere a speciilor 

CITES. 
Anul 2021 

  19.Verificare a activităților grădinilor zoologice.  Anul 2021 

  20.Verificare a activităților desfășurate în arii protejate(exclusiv 

administratori/custozi). 
Anul 2021 

  21.Prevenirea și combaterea introducerii în mediu a OMG 
(Organisme modificate genetic). 

Anul 2021 

3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara 10  
 Gospodărirea apelor 1.Realizarea Programului anual de gospodărire a apelor (lucrări 

de întreţinere şi reparaţii cu forţe proprii  la lucrări din 

administrare, lucrări de recalibrare a cursurilor de apă 

neamenajate). 

Anul 2021 

  2.Dezvoltarea infrastructurii sistemului de gospodărire a apelor / 

lucrări de investiţii - Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul 
comunei Gurasada, jud. Hunedoara. 

31.12.2021-în 

funcție de 

finanțare  
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 Dispecerat şi apărare împotriva inundaţiilor (situaţii de 

urgenţă) 
3.Asigurarea fluxului informaţional al Centrului operativ pentru 
situaţii de urgenţă al SGA cu instituţiile responsabile, conform 

regulamentelor. 

Anul 2021 

  4.Întocmirea rapoartelor informative zilnice în cazul producerii 

de inundaţii, fenomene hidrologice periculoase sau accidente la 

construcţii hidrotehnice. 

Anul 2021 

  5.Întocmirea rapoartelor de sinteză după producerea de inundaţii, 

fenomene hidrologice periculoase sau accidente la construcţii 

hidrotehnice cu evidenţierea pagubelor produse. 

Anul 2021 

  6.Participarea in comisiile de validare a pagubelor la inundații. Anul 2021 
 Gestionarea resurselor de apă 7.Efectuarea de controale pentru urmărirea şi verificarea 

producţiei. 
Anul 2021 

 Inspecția teritorială a apelor 8.Efectuarea de controale de fond la folosinţele de apă şi 

balastierele din BH Mureş.   
Anul 2021 

 Laboratorul de calitatea apelor 9.Monitorizarea calităţii râurilor, lacurilor, apelor subterane prin 

analize chimice  şi biologice. 
Anul 2021 

 Staţia Hidrologică Deva 10.Măsurători de niveluri, debite, la: 
- staţii hidrometrice pe râuri si canale 
- staţii hidrometrice pe lacuri de acumulare 
- foraje 

Anul 2021 

4. Direcția Silvică Hunedoara           6  
 Păduri  1.Realizarea unei cifre de afaceri de 58.900 mii lei.  31.12.2021 
  2.Regenerarea pădurilor – total        186 ha  

     din care: - împăduriri                     60 ha  
                    - regenerări naturale      126 ha    

30.11.2021 

  3.Executarea unui volum de lucrări de întreţinere a arboretelor 

tinere de 2019 ha  
d.c.- degajări 124 ha 
       -curățiri  254 ha 
       -rărituri 1641 ha 

31.12.2021 

  4.Recoltarea unui volum de 310 mii m.c. masă lemnoasă. 31.12.2021 
  5.Evaluarea masei lemnoase destinată exploatării în volum de 

255 mii m.c.  
31.12.2021 

  6.Obţinerea unui profit brut de 2000 mii lei.   31.12.2021 
5. Garda Forestieră Județeană Hunedoara    1  
 

 
Programul de împăduriri ocoale silvice de regim  
-4 programe 

30.11.2021 



10 
 

-24,4 ha 
-65,2 mii euro 

V. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI 

INFRASTRUCTURII 
  

1. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara 19  
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere de 

transport 
1.Consolidare și amenajare DN 7A Obârșia Lotrului – Petroșani 

km 86+601 – 105+120  
-proiectare Pac, PT, AT - 2021 

2021 – 2023 
(proiectare Pac, PT, 

AT și execuție) 

 

 

2.Reamenajare intersecție DN 66 km 180+555 cu sens giratoriu 

în localitatea Hațeg  
-SF și proiectare Pac, PT, AT - 2021 

2021 – 2022 
(SF și proiectare 

Pac, PT, AT și 

execuție) 
  3.Amenajare intersecție DN 7 cu DN 76  

-proiectare Pac, PT, AT - 2021 
2021 – 2023 

(proiectare Pac, PT, 
AT și execuție) 

  4.Reabilitare DN 66 Hațeg – Simeria, km 179+917 – km 
210+516, execuție amenajare intersecție pe DN 66 km 188+885 

cu DJ 668C (Bretea Română) și DJ 687J (Silvașu de Jos)  
-rest de executat 

2021 

  5.Reabilitare DN 66 Hațeg – Simeria, km 179+917 – km 
210+516 – realizare banda a III-a între km 182+470-km 182+937 
și finalizare lucrări pasaj CF km 187+680  
-rest de executat 

2021 

  6.Consolidare pod pe DN 7 km 378+534, la Simeria  
-actualizare ET și întocmire SF/DALI 

2021 

  7.Pod pe DN 68A km 69+730, peste pârâul Dobra  
-actualizare ET și întocmire SF/DALI 

2021 

  8.Pod pe DN 74 km 21+020 peste pârâu, la Buceș  
-actualizare SF 

2021 

  9.Pod pe DN 66A km 20+508 peste pârâul Sterminos, la Uricani  
-actualizare ET și întocmire SF/DALI 

2021 

  10.Consolidare pod DN 7 km 397+806, la Mintia  
-actualizare ET și întocmire SF/DALI 

2021 

  11.Consolidare DN 74 km 26+900 – km 27+400  
-întocmire DALI 

2021 

  12.Consolidare DN 66A km 16+624 – km 23+800  
-proiectare DTAC, actualizare PT, AT - 2021 

2021 – 2022 
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(proiectare DTAC, 
actualizare PT, AT și 

execuție) 

  13.Consolidare corp drum DN 74 km 23+080  
-reactualizare ET și întocmire DALI 

2021 

  14.Consolidare corp drum DN 66A km 26+150 stg., km 26+700 
stg., km 27+800, km 31+500, km 31+900-32+500, km 32+500-
km 34+300  
-întocmire DALI 

2021 

 Creşterea calităţii infrastructurii rutiere de transport, de 

interes naţional, printr-un amplu program de întreţinere 

curentă şi periodică 

15.Pod pe DN 66A km 33+294, peste râul Jiul de Vest, la Câmpu 

lui Neag  
-execuție lucrări întreținere periodică 

2021 

  16.Pod pe DN 66A km 34+395, peste râul Jiul de Vest, la Câmpu 

lui Neag  
-execuție lucrări întreținere periodică 

2021 

 

 

17.Întreținere periodică drumuri   
A.Tratamente bituminoase  
DN 7 km 352+000 - 360+308; 
DN 7 km 367+510 - 368+660; 
DN 7 km 371+470- 377+550; 
DN 7 km 383+700 – 384+543; 
DN 66A km 23+800 – 29+000; 
DN 74 km 26+500 – 29+000; 
B.Straturi bituminoase foarte subțiri  
DN 66 km 136+000 – 210+555. 

2021 

  18.Întreținere curentă pe timp de vară, întreținere curentă poduri, 

întreținerea mijloacelor de siguranța circulației rutiere 
2021 

  19.Întreținere curentă pe timp de iarnă 2021 
VI. MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 
  

1. Consiliul Județean Hunedoara 10  
  1.Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara – Călan (km 

13+050-km 22+791) 
28.02.2021 

  2.Modernizare Culoar Trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar) - 
Geoagiu Băi – Bobâlna - Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – 
Hărău – Bârsau – Soimuş – Branişca - DN 7 (Ilia) 

31.08.2022 
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  3.Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru 

Grozuța”, transformarea acesteia în Centrul Cultural 

multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul 

Orăștie 

31.05.2022 

  4.Modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean de Urgență Deva 

30.04.2023 

  5.Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică 

medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pt. cabinet 
pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean 

de Urgență Deva 

30.06.2021 

  6.Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului 
Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa 

15.12.2023 

  7.Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și 

modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie 
31.12.2022 

  8.Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-
Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani -  Green Line Valea Jiului - 
Componenta 1 

30.04.2021 

  9.Linia verde de autobuze electrice intre Petrila- Petrosani- 
Aninoasa- Vulcan – Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului – 
Componenta 2 

31.09.2021 

  10.Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural 
european 

28.10.2023 

2. A.N.L. Bucuresti 
Zona – Vest Hunedoara 

11  

 Obiective aflate în execuție cu finalizare în anul 2021. 1.Hunedoara - Str.Al. Vlahuță,  Etapa I - 80 u.l. 
Regim de înălțime: S+P+4 E 

finalizat în 
16.02.2021 

  2.Geoagiu - Str.Al. Romanilor, - 30 u.l. 
Regim de înălțime: S+P+3 E  

trim. II 2021 
  

  3.Orăștie - Str.Plantelor, -  16 u.l. 
Regim de înalțime: P+2 E 

finalizat în 
17.02.2021 

  4.Lupeni – B-dul Pacii, - 45 u.l.   
Regim de înălțime: P+4 E 

trim. III 2021 

  5.Baru - Str.Stefan Gîrbea, - 24 u.l.   
Regim de înălțime: P+2E           

trim. II 2021 

  6.Hațeg  - Str.Victor Babes, - 30 u.l.   
Regim de înălțime: P+3 E 

trim. III 2021 

  7.Orăștie - Str.Pricazului, - 10 u.l.   trim. IV 2021 
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Regim de înâlțime: P+2 E+M 
  8.Călan - Str.Lucian Blaga, - 40 u.l.   

Regim de înălțime: P+3 E 
trim. IV 2021 

  9.Uricani  - Str.Aleea Jiului, - 9 u.l.   
Regim de înălțime: P+2 E 

trim. IV 2021 

 Obiective aflate în curs de finalizare documentație 

tehnică și emitere ordin începere in anul 2021 
10.Vulcan  - Str.Traian  - 33 u.l.   
Consolidare teren și execuție zid de sprijin de către primărie. 

Emitere ordin 
începere în 2021 

  11.Beriu - Str. Principală  - 16 u.l.  Emitere ordin 
începere în 2021 

3. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

Hunedoara 
2  

 Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară  la nivel de sectoare 
cadastrale – „Programul  naţional de cadastru şi carte 

funciară 2015-2023” 

1.Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul intergrat de 
cadastru și carte funciară (PNCCF) la nivel de sector cadastral 

(finanțările 3,4,5,6):  26778 imobile din 36 u.a.t.-uri. 

31.12.2021 
 

 Înregistrarea sistematică a proprietăților   prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 11- Extinderea geografică a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea 

funciară ,  prioritatea de investiție 11.1 – Consolidarea 
capacității instituționale și o administrație publică 

eficientă,  prin proiectul major, al cărui beneficiar este 
A.N.C.P.I., "Creșterea gradului de acoperire și de 

incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților 
în zonele rurale din România".   

2.Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de UAT pentru 2 

comune din județul Hunedoara: Sântămăria Orlea și Șoimuș. 
31.05.2022 

4. Direcția Județeana de Statistică Hunedoara 13  
 Dezvoltarea şi coordonarea Sistemului Statistic 

Naţional în vederea punerii la dispoziţia factorilor de 

decizie a statisticilor oficiale într-un mod sistematic şi 

programat, în vederea formulării, implementării, 

modernizării şi evaluării politicilor naţionale, a 

planurilor de dezvoltare naţionale şi locale. 

1.Realizarea activităților specifice din Programul Statistic Anual. 
 
 
 

31.12.2021 

  2.Datele colectate la nivel de judeţ care sunt centralizate, 
procesare şi diseminate de Institutul Naţional de Statistică şi se 

referă la date şi informaţii cu caracter demografic, social, 

economic, de mediu, financiar şi juridic necesare cunoaşterii 

31.12.2021 
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realităților economice şi sociale, fundamentării strategiilor de 

dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale. 
  3.Punerea datelor şi informaţiilor statistice la dispoziţia factorilor 

de decizie se face în conformitate cu termenele, periodicitățile, 
formele de prezentare şi nivelurile de agregare stabilite în 

programul Statistic Naţional Anual. Datele şi informaţiile 

statistice pot fi accesate pe INS Tempo-Online. 

31.12.2021 

 Recensământul general agricol are ca obiectiv 

asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi 

punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene 

în domeniul agricol, în concordanţă cu Sistemul 

statistic european, necesare procesului de participare a 
României, ca stat membru al U.E., la Politica agricolă 

comună. 

4.Selecţia, recrutarea şi instruirea personalului de recensământ. 31.03.2022 

  5.Sectorizarea teritoriului localităţilor. 31.03.2022 
  6.Efectuarea recensământului propriu-zis. 31.03.2022 
  7.Validarea şi prelucrarea datelor de recensământ. 31.03.2022 
 Recensământul Populaţiei şi Locuințelor 2021 are ca 

obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale 
naţionale şi europene, sub forma unor indicatori 

statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi 

distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii 

demografice şi socio-economice, date referitoare la 
gospodăriile populaţiei şi la fondul locativ, condiţiile 

de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează 

locuinţele. 

8.Realizarea bazei de date cu informaţii geo-spaţiale. 31.12.2023 

  9.Realizarea recensământului de probă. 31.12.2023 
  10.Sectorizarea teritoriului. 31.12.2023 

  11.Recrutarea şi instruirea personalului. 31.12.2023 
  12.Realizarea recensământului propriu-zis. 31.12.2023 
  13.Prelucrarea şi validarea datelor de recensământ. 31.12.2023 
VII MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 

DEZVOLTĂRII RURALE 
  

1. Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara          36  
 Implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și 

industrie alimentară, consultanță agricolă și formare 

profesională. 

1.Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli-
cursuri autorizate. 

Anul 2021 



15 
 

  2.Realizarea de cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor din 

PNDR 2014-2021. 
Anul 2021 

  3.Realizarea de cursuri de instruire/informare a producătorilor 

agricoli privind normele de ecocondiţionalitate, codul de Bune 
practice agricole, PNDR 2014-2021, schimbări climatic, etc. 

Anul 2021 

  4.Realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare a 

specialiştilor D.A.J. Hunedoara 
Anul 2021 

  5.Realizarea de acţiuni de diseminare în rândul fermierilor a 

măsurilor din PNDR 2014-2021 şi informare potenţialilor 

beneficiari asupra oportunităţilor de accesare a măsurilor. 

Anul 2021 

  6.Practici, tehnologii în sistem ecologic şi forme de sprijin 

alocate pentru acest domeniu. 
Anul 2021 

  7.Program de susţinere pentru produsele deficitare. Anul 2021 
  8.Promovare a măsurilor din PNDR 2014-2021: Identificarea, 

monitorizarea potenţialilor beneficiari ai mãsurilor din PNDR şi 

informarea acestora asupra oportunitãţilor şi responsabilitãţilor în 

derularea proiectelor cu finanţare europeanã. 

Anul 2021 

  9.Măsuri de popularizare şi de realizare a fluxului informaţional 

necesar producãtorilor agricoli, transferul tehnologic şi 

diseminarea rezultatatelor cercetãrii: elaborarea, multiplicarea şi 

distribuirea gratuitã de material informative de specialitate. 

Anul 2021 

  10.Realizarea de loturi demonstrative: 
- Domeniul vegetal 
- Domeniul zootehnic. 

Anul 2021 

  11.Realizarea  de  demonstraţii  practice: 
- Domeniul vegetal 
- Domeniul zootehnic şi industrie alimentarã. 

Anul 2021 

  12.Realizarea/participarea la târguri, expoziţii, concursuri, 

festivaluri, seminarii, simpozioane 
- Târguri 

      -     Expoziții  
- Seminarii/Simpozioane. 

Anul 2021 

  13.Realizarea de material audio-vizuale, emisiuni radio-TV.  Anul 2021 
  14.Întocmirea documentaţiei specific şi eliberarea avizelor 

consultative în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 

pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol. 

Anul 2021 
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  15.Acţiuni de consiliere, asistenţã tehnicã individualã şi 

îndrumare a producãtorilor pentru desfãşurarea unor activitãţi în 

mediul rural:  
- Domeniul vegetal 
- Domeniul zootehnic. 

Anul 2021 

  16.Mãsuri şi acţiuni în cultura vegetalã şi ecologicã. Anul 2021 

  17.Mãsuri şi acţiuni în domeniul zootehnic. Anul 2021 
  18.Atestarea produselor tradiţionale în conformitate cu 

prevederile Ordinului nr.724/2013, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare și Ordinului nr.394/2014. 

Anul 2021 

  19.Promovarea acțivității Reţelei de Informaţii Contabile 

Agricole. 
Anul 2021 

  20.Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor aflate în 

extravilanul localitãţilor. 
Anul 2021 

  21.Introducerea terenurilor în intravilanul localitãţilor. Anul 2021 

  22,Vânzarea terenurilor aflate în extravilanul localitãţilor 

conform Legii nr.17/2014. 
Anul 2021 

  23.Autorizarea spaţiilor de depozitare a cerealelor. Anul 2021 
  24.Autorizarea spaţiilor de depozitare a vinului în vrac. Anul 2021 
  25.Constituirea Orgnizaţiilor Utilizatorilor de Apã pentru Irigaţii. Anul 2021 
  26.Cooperare pe lanţul de aprovizionare. Anul 2021 
 Monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în 

domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistica 

agricolă, monitorizare piață. 

27.Gestionarea şi monitorizarea conformităţii legumelor şi 

fructelor proaspete, cu respectarea legislaţiei naţionale şi 

comunitare privind organizarea comună de piaţă în sectorul 

legume şi fructe proaspete. 

Anul 2021 

  28.Identificarea produselor substituite și falsificate precum și 

respectarea prevederilor legislației vitivinicole naționale și 

comunitare în vigoare, privind producerea, comercializarea, 

depozitarea și transportul produselor vitivinicole. 

Anul 2021 

  29.Verificarea  modului în care se respectă reglementările în 

vigoare privind comercializarea pâinii și produselor de 

panificație în structurile de vânzare cu amanuntul, folosirea sării 

iodate la fabricarea pâinii, marcarea, clasificarea, ambalarea și 

comercializarea ouălor și utilizării atestatului și a logoului de 

produs tradițional și a rețetei consacrate. 

Anul 2021 

  30.Verificarea modului în care se respectă condițiile care au stat 

la baza autorizării depozitelor de cereale precum și a  

Anul 2021 
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reglementărilor în vigoare privind livrarea, transportul, 

achiziționarea și depozitarea produselor cerealiere. 
  31.Evaluarea pe teren în domeniul agriculturii ecologice a 

modului de desfășurare a activității Organismelor de Inspecție și 

Certificare (OIC) aprobate de MADR, verificarea respectării de 

către acestea a procedurii de control standard și aplicării în 

activitatea de inspecție și certificare a măsurilor de control și 

precauție pe care organismul se angajează să le impună 

operatorilor pe fiecare domeniu de activitate. 

Anul 2021 

  32.Implementarea și respectarea de către toți cultivatorii de 

plante MG a legislației naționale și comunitare în vigoare, 

respectiv, Ordinul MADR nr. 61/2012 privind autorizarea și 

controlul cultivatorilor de plante modificate genetic și măsuri 

pentru asigurarea coexistenței plantelor MG cu cele 

convenționale și ecologice și a Reg.(CE) nr 1830/2003 privind 
trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic. 

Anul 2021 

  33.Controlul fertilizanților cu  respectarea de către toți operatorii 

economici a prevederilor legislației actuale în domeniu 
Anul 2021 

  34.Verificarea scriptică și faptică (în câmp) a culturilor de plante 

care conțin substanțe stupefiante și psihotrope și la semințele de 

cânepă pentru alte întrebuințări decât pentru semănat. 

Anul 2021 

  35.Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii 
nr.18/1991-Legea fondului funciar, republicată, a Legii 

nr.138/2004-Legea îmbunătățirilor funciare, republicată și a HG 

nr.34/2013. 

Anul 2021 

  36.Verificarea modului de respectare a normelor de aplicare a 
grilelor comunitare de clasificare a cracaselor de bovine, porcine 
și ovine și a modului de raportare a prețurilor acestora. 

Anul 2021 

2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură – 
Centrul Județean Hunedoara 

30  

 Autorizare plăți 1.Pregatirea programărilor privind invitarea fermierilor la 
depunerea cererilor unice de sprijin Campania 2021. 

15.01.2021-
01.05.2021 

  2.Informarea fermierilor privind schemele de plata aferente 
campaniei 2021 si a legislatiei in vigoare. 

15.02.2021-
15.05.2021 

  3.Primirea cererilor unice de sprijin pentru fermieri  si a 
modificarilor aferente acestora pentru Campania 2021. 

01.03.2021-
15.05.2021 
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  4.Introducerea datelor in sistem (captare date si verificare) a 
cererilor de sprijin. Introducerea in sistemul IACS a tuturor 
documentelor atasate cererilor. 

01.03.2021-
20.06.2021 

  5.Finalizarea platilor aferente campaniei 2020. 30.06.2021 
  6.Actualizarea bazei de date LPIS, in baza declaratiilor de 

suprafata a fermierilor - campania 2020-Anexe 17_b. 
15.03.2021-
30.06.2021 

  7.Rezolvarea supradeclararilor /suprapunerii parcelelor din 
blocurile fizice, rezultate in urma controlului administrativ. 

16.05.2021-
30.07.2021 

  8.Introducerea in baza de date a tuturor documentelor de corectie 
si a rezultatelor controlului pe teren in vederea pregatirii platilor 
in avans aferente campaniei 2021. 

15.10.2021 

  9.Autorizarea la plata in avans a cererilor  aferente campaniei 2021 15.10.2021-
30.11.2021 

  10.Autorizarea la plata finala a cererilor de plata  aferente 
campaniei 2021. 

01.12.2021- 
30.06.2022 

 Măsuri de sprijin 11.Finalizarea cererilor unice de sprijin in sector zootehnic pentru 
anul 2020. 

31.03.2021 

   12.Sprijin financiar de la bugetul de stat in sector zootehnic si 
vegetal pentru motorina utilizata in agricultura  
-depunerea cererilor de acord 2021 
-depunerea cererilor trimestriale de solicitare a ajutorului   

 
 

03.01.2021 
31.12.2021 

  13.Primirea cererilor unice de sprijin in sector zootehnic pentru 
fermieri si a modificarilor aferente acestora  

01.03.2021-
15.05.2021 

  14.Sprijin financiar acordat pentru realizarea angajamentelor 
asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor (M14 T): 
- depunerea deconturilor justificative pentru cele 4 perioade 
- generarea deciziilor de plata si efectuarea platilor pe campania 
2021 

 
 

15.01.2021 
28.02.2021 

 
  15.Sprijin financiar acordat pentru realizarea angajamentelor 

asumate voluntar in favoarea bunastarii porcinelor (M14T ) 
- depunerea deconturilor justificative pentru cele 4 perioade; 
- generarea deciziilor de plata si efectuarea platilor 

 
 

15.01.2021 
28.02.2021 

  16.Acordarea ajutorului comunitar privind furnizarea fructelor si 
laptelui in institutiile scolare  
- Semestru I 
- Semestru II 

 
 

31.05.2021 
15.09.2021 
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  17.Acordarea ajutorului comunitar prin Programul National 
Apicol 

31.10.2021 

  18.Acordarea ajutorului de stat privind Renta Viagera Agricola 
- vizarea carnetelor 
- efectuarea platilor 

 
31.08.2021 
31.12.2021 

  19.Acordarea unui ajutor financiar pentru determinarea calitatii 
genetice a raselor de animale 
-depunerea lunara a cererilor de solicitare a sprijinului financiar. 

31.12.2021 

  20.Informarea fermierilor privind formele de sprijin financiar, 
masura 8 si masura 15 cu privire la suprafetele impadurite  si 
masuri de silvomediu. 

31.12.2021 
 

 Control teren 21.Finalizarea introducerii in baza SIVGIS a parcelelor rezultate 
in urma controlului clasic si teledetectie  si transmiterea 
rapoartelor de control catre fermieri si centre locale pe campania 
2020. 

15.03.2021 
 

  22.Finalizarea rezultatelor de la teledectie a rapoartelor comasate 
si introducerea lor in baza de date . 

15.03.2021 
 

  23.Control anexa 17 in urma declararii cererii unice  de plata pe 
campania 2021; 
Verificare la fata locului a solicitarilor din cererea unica pe 
suprafata. 

15.06.2021 
 

    24.Predare esantion anexa 17 catre compartimentul LPIS. 01.08.2021 

  25.Verificare  la fata locului a esantionului control CLASIC 
+supracontrol 
SMR+AGRO+GAEC+ZOOTEHNIE. 

31.06.2021 
31.12.2021 

  26.Verificare la fata locului a esantionului control 
ecoconditionalitate.  

15.10.2021 
 

  27.Verificare esantion GAEC 4.  31.12.2021 

  28.Verificare esantion culturi verzi pentru cereri 2020. 31.03.2021 

  29.Verificare esantion TPA(teren posibil abandonat). 30.11.2021 

 Recuperare debite 30.Introducerea  si verificarea proceselor verbale de constatare a 
neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare.  

31.12.2021 
 

3. Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale Hunedoara 
5.  

 Politici agricole și de dezvoltare rurală - Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

1.Instrumentarea documentațiilor de modificare a contractului de 
finanțare pentru beneficiarii privați și publici. 

Anul 2021 
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  2.Instrumentare DCP, vizite pe teren și întocmire rapoarte pentru 

proiectele depuse pe sM4.1, 4.1a, 6.1, 6.3, 6.2, 6.4, 9.1, 16.4, 
16.4a, 19.2.   

Anul 2021 

  3.Instrumentarea Dosarelor de achiziții. Anul 2021 

  4.Promovare măsuri active din PNDR. Anul 2021 

  5.Instrumentarea eligibilității pentru măsurile care vor fi lansate în 

baza PNRR 2021-2027. 
Anul 2021 

4. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Hunedoara        
13  

 Implementarea și asigurarea respectării prevederilor 
cadrului juridic și reglementărilor specifice activităților 
din domeniul sanitar veterinar și al siguranței 
alimentelor, cu respectarea legislației naționale și 
europene; asigurarea supravegherii și controlului 
aplicării și respectării reglementărilor în domeniul său 

de activitate, la nivel județean.  

1. 
- identificare necesităţi specifice; 
- elaborare documentaţie tehnică specifică; 
- transmitere spre aprobare a documentaţiei;  
- transmiterea documentaţiei aprobate către structurile teritoriale 

ale DSVSA. 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 Asigurarea la nivel județean a apărării sănătății 

animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale 
la om, a siguranței alimentelor destinate consumului 
uman, salubrității furajelor pentru animale și protecției 

mediului, în raport cu creșterea animalelor, identificarea 
și înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor. 
 
 

2.Coordonarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea, permanentă, a 

activităţii desfăşurate de structurile tehnice specifice de la nivelul 
DSVSA judeţene, după o concepţie unitară, în domeniul sănătăţii 

animalelor, monitorizării şi notificării bolilor, exportului de 

animale vii din România în ţări terţe.  
3.Elaborarea, actualizarea şi transmiterea documentaţiei 

tehnice/operaţionale specifice necesare pentru asigurarea 

acesteia, în domeniul sănătăţii şi bolilor la animale, a structurilor 

specifice din DSVSA. 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 
 

 Ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor 
care constituie obstacole în desfășurarea comerțului. 
 
Îndeplinirea responsabilităţilor şi atribuţiilor de 

U.O.L.de combatere a bolilor. 
 
Îndeplinirea responsabilităţilor şi atribuţiilor în 

domeniul eradicării, controlului şi monitorizării bolilor 

animalelor şi zoonozelor prin Programele Cofinanţate 

de UE 

4.Indeplinirea responsabilităţilor şi atribuţiilor aferente DSVSA 

din poziţia de punct de contact în domeniul sănătăţii animalelor, 

notificării şi monitorizării bolilor, exportului de animale vii din 
România în ţări terţe. 
5.Elaborarea, actualizarea şi transmiterea documentaţiei 

tehnice/operaţionale specifice necesare pentru asigurarea 

acesteia, în domeniul sănătăţii şi bolilor la animale, a structurilor 

specifice din DSVSA 
 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 Asigurarea unui cadru normativ specific performant 
prin implicarea permanentă în elaborarea, actualizarea 

6.Coordonarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea permanentă a 

activităţii desfăşurate de structurile tehnice specifice de la nivelul 

Anul 2021 
(conform 
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cadrului legal şi operaţional în domeniul specific de 

activitate, respectiv al bunăstării şi nutriţiei animalelor 

şi cel al S.N.C.U 
 
Respectarea condiţiilor de biosecuritate şi bunăstare în 

fermele de animale 

DSVSA judeţene, după o concepţie unitară, în domeniul 

bunăstării şi nutriţiei animalelor şi cel al S.N.C.U. 
programului 

strategic) 

 Asigurarea la nivel județean a implementării cerințelor 
privind siguranța alimentelor, de la producerea 
materiilor prime până la distribuirea alimentelor către 

consumator și asigurarea unui nivel înalt de protecție a 

vieții și sănătății umane bazat pe analiza riscului. 

7.Coordonarea eficientă, respectiv organizarea periodică a 

activităţii, în domeniul siguranţei alimentelor, igienei şi 

expertizei produselor de origine animală, desfăşurate de 

structurile specifice din DSVSA , prin elaborarea şi transmiterea 

planurilor cifrice in baza Programului acţiunilor de supraveghere, 

prevenire şi control al bolilor transmisibile de la animale la om 

prin intermediul alimentelor, pentru produsele de origine 
animală. 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 Protejarea, la nivel județean a intereselor 
consumatorilor, incluzând practici corecte în comerțul 

cu alimente, ținând cont, atunci când este cazul, de 

protecția sănătății plantelor și a mediului înconjurător; 

realizarea liberei circulații a alimentelor și a hranei 
pentru animale, fabricate sau puse pe piață in 
conformitate cu principiile și cerințele generale 

prevăzute în legislația aplicabilă. 
 

8.Monitorizarea periodică a activităţii desfăşurate de structurile 

specifice din DSVSA prin primirea şi centralizarea datelor 

tehnice transmise cu privire la controlul oficial, rezultatele 
acţiunilor de supraveghere în domeniul siguranţei, igienei şi 

expertizei produselor de origine animală, monitorizării 

zoonozelor, parametrilor fizico-chimici, microbiologici, reziduuri 
şi contaminanţi din produsele de origine animală, precum şi a 

schimburilor intracomunitare de produse de origine animală și 

exportului de produse de origine animală în ţări terţe. 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 Asigurarea permanentă a coordonării, monitorizării şi 

îmbunătăţirii activităţii desfăşurate de structurile 

tehnice specifice de la   nivelul DSVSA judeţene, după 

o concepţie unitară, în domeniul siguranţei alimentelor 

de origine nonanimală. 
Creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea activităţilor , prin 

implicarea permanentă la elaborarea şi actualizarea 

cadrului legal specific acesteia. 

9.Coordonarea şi monitorizarea permanentă a activităţii 

structurilor tehnice specifice de la nivelul DSVSA judeţene, prin 

monitorizarea implementării Planurilor cifrice elaborate la nivel 
judeţean în conformitate cu PSC în domeniul SAON aprobat, şi 

primirea/centralizarea/analiza rezultatelor obţinute în urma 

activităţii de control oficial desfăşurată de acestea. 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 Asigurarea permanentă a îndeplinirii eficiente a 

responsabilităţilor ANSVSA în calitate de coordonator 

naţional al activităţii privind SAON, SRAAF,AAC  

prin întocmirea documentaţiilor tehnice specifice şi 

raportarea către structurile coordonatoare. 

10.Derularea activităţilor specifice SRAAF la nivel județean  
- elaborare şi transmitere documentaţii specifice, după caz. 

Anul 2021 
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 Realizarea, monitorizarea şi controlul activităţii de 

control oficial desfăşurată de structurile specifice de la 

nivelul DSVSA judeţene, prin realizarea periodică sau 

ori de câte ori este cazul, a acţiunilor de control cu 

scopul asigurării sănătăţii animalelor, a sănătăţii 

publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi 

siguranţei alimentelor, a furajelor, inclusiv produse 

destinate nutriţiei animalelor, în toate domeniile şi 

sectoarele de activitate, indiferent de forma lor de 
organizare, inclusiv în gospodăriile populaţiei. 

11.Planificarea controalelor oficiale, a  coordonării, monitorizării 

activității de control oficial din domeniul sănătăţii animalelor, 
desfăşurată de unităţile subordonate, activitate desfăşurată în 

toate obiectivele supuse autorizării/înregistrării şi/sau controlului 

sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, indiferent de 
forma lor de organizare. 
12.Asigurarea planificării activităţii şi a raportării rezultatelor 

pentru desfăşurarea unei activităţi de control oficial coerente şi 
unitare pe tot teritoriul județului, prin elaborarea anuală a 

capitolului specific privind siguranţa alimentelor din Plan 

Naţional Unic de Control Integrat şi a documentaţiei tehnice 

aferente. 

Anul 2021 
(conform 

programului 
strategic) 

 Dezvoltarea cooperării cu instituțiile statului, 
organizații nonguvernamentale, alte autorități locale 
implicate, conform limitelor de  competență legale.  
 

13. 
-identificare necesităţi specifice;  
-elaborare documentaţie tehnică specifica; 
-transmitere spre aprobare a documentaţiei; 
-transmiterea documentaţiei aprobate către structurile implicate  

Anul 2021 

5. ANIF- Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 

Hunedoara 
7  

 Creșterea suprafețelor amenajate pentru irigații, cu 

prioritate în zone afectate de secetă, precum și 

creșterea eficienței utilizării apei în activitatea de 

irigații. 

1.Asigurarea apei până la echipamentele de udare mobile/ 
motopompe ale OUAI. 

La cererea OUAI 

2.Eliminarea degradărilor apărute la construcțiile hidrotehnice 
aferente canalelor de irigații. 

La cererea OUAI 

 Asigurarea integrării obiectivelor de mediu în 
programele de investiții sectoriale în vederea creșterii 
adaptării și atenuării efectelor schimbărilor climatice. 

 
 
 

 
 

 Includerea în Planul Național de Relansare și Reziliență 
a proiectelor de infrastructură pentru: 
– compensarea deficitului de umiditate a solului în 
vederea combaterii riscului de secetă; 
– reducerea riscului la inundații și alunecări de teren; 
– combaterea eroziunii solului. 

3.Elaborarea documentaţiilor  pentru Modernizarea amenajărilor 

de irigaţii, desecare și combaterea eroziunii solului aflate in 

administrarea Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare 
Hunedoara prin Planul National de Relansare si Rezilienţă. 

01.04.2021 
 
 
 

  4.Achiziția serviciilor de proiectare. 31.12.2021 

 Măsuri pentru exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri 

funciare supuse reabilitării/modernizării, astfel încât să 

se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de 

5.Lucrări de I+R în amenajările Desecare Brad-Vața, 
Combaterea eroziunii solului Vața-Ocișor și  Combaterea 
eroziunii solului Valea Voinii. 

31.12.2021 
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umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se 

promoveze protecția mediului în conformitate cu 

standardele de mediu. 

 

 Managementul resurselor de apă 6.Utilizarea rațională pentru agricultură a resurselor de apă 

supraterane. 
La cerere OUAI 

  7.Modernizarea sistemelor de irigații existente. Conform aprobare 
PNRR 

VIII MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
  

1, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă 

Hunedoara 
  

 Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a 

muncii, astfel încât să se ofere servicii competitive și 

adaptate realităților din piața muncii atât pentru 

angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă. 

1.Persoane cuprinse în masurile active de ocupare: 11.000  Anul 2021 

  2.Persoane cuprinse în servicii de medierea locurilor de muncă: 
11.000  

Anul 2021 

  3.Persoane cuprinse în servicii de informare și consiliere 
profesională: 11.000  

Anul 2021 

  4.Persoane ocupate: 6.500, din care: 
- Șomeri cu vârsta peste 45 ani sau unici întreținători ai 

familiilor monoparentale: 300 persoane; 
- Absolvenți de învățământ superior: 30 persoane; 
- Persoane ocupate urmare a parcurgerii programelor de 

formare profesională: 150 persoane. 

Anul 2021 

  5.Incadrare prin stimularea mobilității forței de muncă:  
50 persoane 

Anul 2021 

  6.Efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior: 
5 persoane 

Anul 2021 

2. Casa Județeană de Pensii Hunedoara 3  

 Întărirea capacităţii de comunicare/răspuns la 

solicitările de informaţii ale beneficiarilor 
1.Intensificarea activității de comunicare telefonică a CJP 

Hunedoara cu beneficiarii instituției în vederea îmbunătățirii 
serviciilor publice prestate. 

Anul 2021 

  2.Incurajarea beneficiarilor CJP Hunedoara de utilizare în 

soluționarea cererilor adresate instituției, a mijloacelor 

electronice de comunicare (e-mail). 

Anul 2021 
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  3.Postarea periodică pe site-ul instituției a unor comunicate cu 

referire la modificările legislative adoptate în domeniul pensiilor 

și asigurărilor sociale, clarificarea unor situații în care se regăsesc 

un număr mare de beneficiari etc. 

Anul 2021 

3. Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara 26  
 Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă 1.Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul 

securității și sănătății în muncă la unităţile cu activitate de 
închidere şi ecologizare a minelor. 

Trim. I – IV 

  2.Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă cu privire la activitatea 

electromecanică – control sistem la Complexul Energetic 
Hunedoara 

Trim. I – IV 

  3.Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă cu privire la activitatea minieră – 
control sistem la Complexul Energetic Hunedoara 

Trim. I – IV 

  4.Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la 

riscul de infectare cu noul coronavirus. 
Trim. I – IV 

  5.Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile 

de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 lucrători). 
Trim. I – IV 

  6.Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care 
provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a 

măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora. 

Trim. I – IV 

  7.Acțiune de control pentru verificarea modului în care se 

respectă  prevederile legale la comercializarea articolelor 
pirotehnice. 

Trim IV 

  8.Acțiune de verificare a respectării prevederilor legale de 

securitate și sănătate în muncă în ceea ce privește modul de 

utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de 

exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul 
tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. 

Trim I  
Trim IV 

  9.Acțiune de control pentru verificarea modului în care se 

respectă  prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la 

transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport 

rutier. 

Trim. I – IV 

  10.Acțiune de verificare a modului în care angajatorii au 

îndeplinit  măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă la 

locurile de muncă încadrate în condiții deosebite. 

Trim. II – III 
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  11.Acțiune de control privind obligațiile angajatorilor de a 

implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile 

necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care 

își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria 

extractivă de suprafață, diviziunile CAEN 05, 07, 08. 

Trim. I – IV 

 Acțiuni în domeniul relațiilor de muncă 12.Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați 

pe teritoriul României, cu privire la condițiile de angajare și la 

drepturile pe care le au ca lucrători în România. 

Trim. I – IV 

 

 

13.Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români 

aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la 

riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor 

legale. 

Trim. I – IV 

  14.Acțiune de informare și verificare a modului în care 

angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea nr.62/2011 a 

dialogului social, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

Trim. I – IV 

  15.Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu privire la 

registrul general de evidență a salariaților. 
Trim. I – IV 

  16.Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  modul în 

care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul 

electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 

52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, modificată şi completată. 

Trim. I – IV 

  17.Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de muncă 

nedeclarată în domeniul  prestărilor de servicii. 
Trim. I – IV 

 Campanii naționale în domeniul relațiilor de muncă 18.Campanie privind verificarea modului de respectare a 
prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea 
și executarea contractelor individuale de muncă de către 

angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul - activități 

de poștă și de curier – cod CAEN 53 precum și de către 

angajatorii care desfășoară activități ca servicii externe de 

prevenire și protecție -  cod CAEN 7490. 

Trim. I-IV 

  19.Campanie națională pentru verificarea modului de respectare 

a dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către 

agenții de muncă temporară/utilizatorii salariaților temporari și a 

dispozițiilor H.G.nr.1256/2011 privind condițiile de funcționare, 

Trim. I-IV 
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precum și procedura de autorizare a agentului de muncă 

temporar, cu modificările și completările ulterioare. 
  20.Campanie privind verificarea modului de respectare de către 

angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a 

acesteia. 

Trim. III 

  21.Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor 

legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de 

înregistrarea agenților de plasare forță de muncă în străinătate, 

potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români 

care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Trim. I-IV 

  22.Campanie națională pentru verificarea modului de aplicare a 

prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, 
decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr 

mai mare de 50 de salariați. 

Trim. I-II 

  23.Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 

muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a 

acesteia: construcții, protecție și pază, service auto, depozite, 

comerț - lanțurile de aprovizionare (încărcare-descărcare), 

notariate, birou avocatură și de arhitectură. 

Trim. I-IV 

 Campanii naționale in domeniul supravegherii pieței 24.Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor 

industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, 

conform Programului sectorial pentru anul 2021, coordonat de 
către Comisia Europeană. 

Trim I-IV 

 Campanii naționale în domeniul securității și sănătății 

în muncă 
25.Campanie națională de verificare a modului de respectare a 

cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările 

din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43. 

Trim I-IV 

 Campanii europene 26.Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de 

Securitate şi Sănătate în Muncă - Afecțiunile musculo-scheletice 
(AMS), sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă. 

Trim III-IV 

4. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Hunedoara 
 

 

 
Asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare 

şi plată a beneficiilor de asistenţă socială. 
1.Întrevederi periodice cu UAT-urile din judeţ în vederea 

aplicării unui mod de lucru unitar, pentru facilitarea întocmirii 

Anul 2021 
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corecte şi eficiente a dosarelor de acordare a beneficiilor de 

asistenţă socială. 

 

Monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru 
plata beneficiilor de asistenţă socială. 

2.Încrucişarea periodică a bazelor de date furnizate de către 

instituţiile abilitate în vederea prevenirii erorii, fraudei şi 

neglijenţei în acordarea beneficiilor de asistenţă socială. 

Anul 2021 

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

3.Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor pentru respectarea 

drepturilor la beneficii şi servicii sociale. 
Anul 2021 

 4.Intensificarea campaniilor de informare şi conştientizare a 

furnizorilor de servicii sociale. 
Anul 2021 

 5.Verificarea respectării standardelor de cost şi de calitate în 

furnizarea serviciilor sociale. 
Anul 2021 

 6.Propuneri pentru simplificarea legislaţiei. Anul 2021 
5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Hunedoara           
50.  

 PROTECȚIA COPILULUI   
 1.Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel 

local 
  

 Asigurarea unui serviciu public de asistență socială 

funcțional în fiecare unitate 
1.Ocuparea posturilor vacante din serviciile destinate protecției 

copilului în limita bugetului aprobat. 
Anul 2021 

 Creșterea  accesului copiilor la servicii de sănătate de 

tip preventiv și curativ și la educație 
2.Promovarea activității centrului de zi de recuperare pentru 
copii Deva prin distribuirea de pliante în cabinetele medicilor de 

familie, medicilor specialiști, după caz. 

Trim. I, II 

 2.Creșterea calității tuturor serviciilor furnizate copiilor   
 Creșterea calității serviciilor destinate copiilor 3.Realizarea unor lucrări de reparații curente, dotări și investiții 

în cadrul centrelor destinate copiilor, conform bugetului aprobat 

și a Programului anual de achiziții. 

Anul 2021 

  4.Identificarea tuturor serviciilor sociale acordate de furnizori 
publici și privați acreditați – actualizarea Listei furnizorilor de 
servicii sociale. 

Trim III 

  5.Implementarea standardelor minime de calitate în serviciile 

sociale destinate copiilor. Depunerea documentației în vederea 

licențierii serviciilor. 

Anul 2021 

 Creșterea calității resurselor umane din serviciile 

sociale, de educație și de sănătate pentru copii 
6.Perfecționarea continuă a personalului care lucrează în 

serviciile destinate copiilor pe tematici relevante pentru protecția 

și promovarea drepturilor copilului conform Planului de formare 
profesională. 

Anul 2021 
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  7.Campanie de promovare a profesiei de asistent maternal 
profesionist și condițiile de atestare ale acestuia. 

Semestrial 

  8.Campanie de promovare Cum poți deveni persoană/familie de 

plasament. 
Semestrial 

 3.Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și 

utiliza serviciile destinate copilului și familiei 
  

 Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de 

către copii și familiile acestora a drepturilor și 

responsabilităților lor și a serviciilor pe care aceștia le 

pot accesa 

9.Identitatea copilului – drept prioritar pentru viața acestuia – 
întâlniri interinstituționale pentru identificarea copiilor fără acte 

de identitate și realizarea demersurilor necesare pentru punerea în 

legalitate a acestora. 

Semestrial 

  10.Campanie de informare/conștientizare a părinților cu privire 

la drepturile copiilor și la responsabilitățile familiei în creșterea, 

îngrijirea și educarea propriilor copii. 

Semestrial 

 Implicarea comunității în asigurarea respectării 

drepturilor copiilor 
11.Organizare de întâlniri cu ONG-uri pentru copii pentru 
informări reciproce și propuneri de activități comune pentru 

respectarea și promovarea drepturilor copiilor. 

Anul 2021 

 4.Eliminarea barierelor de atitudine și mediu în 

vederea reabilitării și reintegrării sociale a copiilor cu 

dizabilități 

  

 Dezvoltarea unui sistem integrat de depistare precoce 
și evaluare complexă a copilului cu dizabilități 

12.Evaluarea complexă a copiilor cu nevoi speciale, încadrarea 

într-un grad de handicap și orientarea acestora către servicii 

specializate prin planul de abilitarea - reabilitare 

Anul 2021 

 Furnizarea de servicii integrate sociale, de sănătate și 

educaționale prietenoase și accesibile  pentru copiii cu 
dizabilități și familiile acestora 

13.Furnizarea de servicii de recuperare în cadrul Centrelor de 

recuperare (logopedie, recuperare neuromotorie, recuperare 
psihopedagogică, psihomotricitate) 

Anul 2021 

 Susținerea familiilor cu copii cu dizabilități în vederea 

creșterii și îngrijirii în familie 
14.Activități de informare și sensibilizare a comunității cu privire 

la copiii cu sindrom Down și copiii cu autism prin marcarea zilei 

mondiale a sindromului Down, respectiv a zilei internaționale de 

conștientizare a autismului 

Trim. I, II 

 Creșterea incluziunii educaționale a copiilor cu 

dizabilități și / sau cerințe educaționale speciale 
15.Activități de informare a părinților și comunității cu privire la 

demersurile necesare pentru evaluarea/reevaluarea, încadrarea în 

grad de handicap și / sau orientarea școlară a copiilor cu nevoi 

speciale și facilitățile corespunzătoare 

Anul 2021 

 5.Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a 

copiilor la îngrijire comunitară 
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 Interzicerea instituționalizării copilului cu vârsta până 

la 7 ani 
16.Implementarea managementului de caz în vederea deschiderii 

procedurii de adopţie internă pentru toţi copiii care nu au şansa 

de a creşte alături de familia biologică sau lărgită 

Anul 2021 

  17.Campanie de informare la nivel județean cu privire la 

procesul adopției – modificări legislative 
Trim. II 

  18.Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – angajarea de noi 
asistenți maternali în cadrul proiectului TEAM-UP – progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor 

Anul 2021 

 Dezvoltarea de servicii alternative la îngrijirea 

instituțională 
19.Închiderea/Reorganizarea centrelor de plasament, înființarea 

de apartamente familiale  conform prevederilor legale 
Anul 2021 

 Dezvoltarea abilităților de viață independentă ale 

copiilor, în vederea pregătirii acestora pentru părăsirea 

sistemului de protecție specială 

20.Deprinderile de viață independentă o resursă în integrarea 

socială– măsuri de sprijin și de încurajare a abilităților de viață 
independentă în centrele rezidențiale, îndrumare și participare la 

Bursa locurilor de muncă, după caz 

Anul 2021 

  21.Informare și sprijin pentru tinerii care urmează să părăsească 

sistemul de protecție pentru a se familiariza cu locurile de muncă 

și oportunități de carieră 

Anul 2021 

 6.Încurajarea reintegrării sociale și familiale a copiilor 

în conflict cu legea și prevenirea recidivelor 
  

 Dezvoltarea rețelei de servicii implicate în lucrul cu 

copiii aflați în conflict cu legea 
22.Asigurarea asistenței psiho-sociale copiilor care săvârșesc 

fapte penale și nu răspund penal și familiilor acestora 
Anul 2021 

  23.Activități de prevenire a infracționalității în rândul copiilor 

instituționalizați și a celor din Centrul de zi Petroșani – întâlniri 

cu reprezentanți ai Poliției 

Semestrial 

  24.Activități de asistare și reprezentare, dacă e cazul, a minorilor 

care comit fapte penale și răspund penal  
Anul 2021 

 7.Întărirea controlului consumului de droguri sau alte 

substanțe nocive în rândul copiilor și reducerea 

consecințelor acestui fenomen 

  

 Conștientizarea de către copii, familie și comunitate a 

efectelor grave ale consumului de droguri sau de alte 
substanțe nocive în rândul copiilor 

25.Activități de informare, educare și conștientizare în centrele 
rezidențiale și comunitate în vederea prevenirii consumului de 

substanțe nocive 

Semestrial 

  26.Activități în colaborare cu reprezentanții CEPECA pentru 

asigurarea informării/consilierii copiilor consumatori de droguri 

și a familiilor acestora 

La cerere 

 8.Promovarea valorilor non-violenței și implementarea 

unor acțiuni de sensibilizare 
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 Creșterea gradului de cunoaștere și de conștientizare de 

către copii, părinți, profesioniști și populația generală a 

tuturor formelor de violența 

27.Campanie de informare a populației privind respectarea 

drepturilor copilului, combaterea abuzului, neglijării și 

exploatării acestuia 

Anul 2021 

  28.Activități comune cu școli pentru distribuirea de materiale 

informative cu privire la prevenirea comportamentelor violente 
Semestrial 

 9.Reducerea fenomenului violenței în rândul copiilor   
 Întărirea capacității furnizorilor de servicii publice în 

ceea ce privește prevenirea și combaterea oricăror 

forme de violență asupra copilului 

29.Colaborare interinstituţională pentru organizarea unor acțiuni 

de informare a opiniei publice privind  modul de semnalare a 
cazurilor de violenţă și a măsurilor care se impun în cazul 

nerespectării legislației în caz de abuz, neglijare, exploatare sau 

alte forme de violență în familie 

Semestrial 

 PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI 
  

 10.Asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalți 

cetățeni la toate resursele comunității – bunuri, servicii, 
inclusiv servicii publice 

  

 Informare și comunicare 30.Adaptarea mijloacelor de informare, după caz, prin 

transmiterea spre beneficiar de informații clare și simple, un 

limbaj ușor de citit, asigurarea limbajului mimico-gestual. 

Anul 2021 

 11.Exercitarea deplină a drepturilor civile, economice, 

politice, sociale, ca cetățeni ai României și respectiv, ai 

Uniunii Europene 

  

 Viaţa independentă 31.Acțiuni de informare a beneficiarilor și a comunităților cu 

privire la demersurile necesare pentru constituirea dosarului de 
persoană cu handicap, în vederea evaluării/reevaluării și 

încadrării într-un grad de handicap. 

Semestrial 

  32.Evaluarea/reevaluarea socio-psiho-medicală a persoanelor în 

vederea încadrării într-un grad de handicap. 
Anul 2021 

  33.Promovarea activității centrului de zi de recuperare pentru 
adulți Deva prin distribuirea de pliante în cabinetele medicilor de 

familie, medicilor specialiști, după caz. 

Trim. I, II 

  34.Facilitarea accesului la evaluarea/reevaluarea persoanelor și 

obținerea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare privind 
punerea la dispoziție a persoanele cu dizabilități a unor adrese de 

e-mail pentru transmiterea cererilor și a documentațiilor . 

Anul 2021 

  35.Organizarea unei întâlniri cu ONG-uri pentru persoane cu 
dizabilități și persoane cu dizabilități pentru informări reciproce, 

Trim. IV 
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propuneri de activități comune pentru respectarea și promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități. 
 Asistența personală individualizată 36.Acțiuni de informare în rândul APL-urilor privind legislația 

angajării asistenților personali, precum și drepturile și obligațiile 

acestora. 

Trim. III 

  37.Activități de informare în rândul beneficiarilor de 

indemnizații privind posibilitatea de a opta între un asistent 

personal și indemnizație. 

Trim. IV 

 12.Asigurarea și promovarea condițiilor pentru deplina  
exercitare a drepturilor și libertăților cetățenești de către 

persoanele cu dizabilitati, în condiții de 
nediscriminare în raport cu ceilalți membrii ai societății 

  

 Asigurarea unui sistem de asistenţă pentru muncă 

tuturor categoriilor de persoane cu dizabilităţi de vârstă 

activă 

38.Participarea persoanelor cu dizabilități din centre la Bursa 

locurilor de muncă organizată de către Agențiile locale de ocupare 

a forței de muncă, în funcție de evoluția pandemiei. 

Anul 2021 

  39.Informarea beneficiarilor cu privire la locurile de muncă 

vacante existente, cu privire la modalitățile de  accesare a unui loc 

de muncă a beneficiarilor aflați în Centrele subordonate DGASPC. 

Trimestrial 

 13.Continuarea procesului de dezinstituţionalizare/ 
prevenire a instituţionalizării în paralel cu şi în baza 

extinderii şi îmbunătăţirii serviciilor bazate pe 

comunitate, atât în mediul urban cât şi în mediul rural 

  

 Creşterea calităţii vieții beneficiarilor de o măsură de 

protecție într-un centru 
40.Realizarea unor lucrări de reparații curente, dotări și investiții 

în cadrul centrelor conform bugetului aprobat și a Programului 
anual de achiziții. 

Anul 2021 

  41.Implementarea standardelor de calitate în serviciile sociale 

destinate persoanelor cu dizabilităţi și continuarea procesului de 

licențiere a centrelor. 

Anul 2021 

  42.Perfecționarea și instruirea continuă a personalului care 

lucrează în serviciile destinate persoanelor adulte cu dizabilități. 
Anul 2021 

  43.Dezvoltarea/continuarea parteneriatelor cu biserica, unități 

sanitare, poliție, ONG, etc în vederea promovării și respectării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

Anul 2021 

  44.Acțiuni de sprijin în vederea integrării sociale și profesionale 

a beneficiarilor din serviciile rezidențiale prin participarea 

acestora la activități ocupaționale și lucrative.  

Anul 2021 
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 Dezvoltarea serviciilor de prevenire a instituționalizării 45.Înființarea Centrului respiro pentru persoane adulte cu 

dizabilități Petroșani. 
Trim. III, IV 

 3.PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE   
 14.Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice   
 Creşterea calităţii serviciilor oferite în centrele pentru 

vârstnici 
46.Implementarea standardelor de calitate în serviciile sociale 

destinate persoanelor vârstnice și continuarea procesului de 

licențiere a acestora. 

Anul 2021 

  47.Participarea la activitățile Comitetul consultativ de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice -  analiză și 

propuneri privind problemele cu caracter socio-economic care 
privesc persoanele vârstnice instituționalizate. 

La solicitare 

 Susţinerea implicării active a persoanelor vărstnice în 

viaţa socială 
48.Organizarea unei întâlniri cu ONG-uri pentru vârstnici pentru 

informări reciproce și propuneri de activități comune pentru 

respectarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice. 

Trim. IV 

 4.PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI 

DOMESTICE 
  

 15.Asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice 
  

  49.Acțiuni de informare a opiniei publice privind  modul de 

semnalare a cazurilor de violenţă  domestica și a măsurilor care 

se impun în cazul nerespectării legislației în acest domeniu prin 

colaborare interinstituţională. 

Trim. III 

  50.Campanie de informare a comunității cu privire la serviciile 

furnizate (Locuință protejată pentru victimele violenței 

domestice, grup de suport, consiliere vocațională). 

Trimestrial 

IX. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 

  

1. Direcția de Sănătate Publică a Județului 

Hunedoara        
97  

 CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 1.Actiune tematica de control pentru verificarea laboratoarelor de 
analize (testarea RT-PCR) pentru identificarea virusului COVID. 

15.01-15.02.2021 
 

  2.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei in vigoare privind apele minerale naturale imbuteliate 
si a apelor potabile imbuteliate. 

15.02-26.02.2021 
 

  3.Actiune tematica privind  verificarea respectarii legislatiei  in 
vigoare privind suplimentele alimentare si  alimentele cu adaos 
de vitamine si minerale si mentiunile nutritionale si de sanatate 

15.03-26.03.2021 
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inscrise pe acestea.  
  4.Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi 

publice si private, non COVID pentru verificarea respectarii 
conditiilor igienico-sanitare. 

01.04-29.05.2021 
 

  5.Actiune tematica de control pentru verificarea produselor 
biocide (producatori, importatori, utilizatori).  

01.04-29.05.2021 
 

  6.Actiune tematica de control privind conditiile de aprovizionare 
cu apa potabila a localitatilor din zona rurala. 

01.06-30.06.2021 

  7.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei in vigoare in domeniul materialelor in contact cu 
alimentul. 

02.06-21.06.2021 

  8.Actiune tematica de control in unitatile sanitare cu paturi 
publice si private COVID pentru verificarea respectarii 
conditiilor igienico-sanitare. 

01.06-30.06.2021 

  9.Actiune tematica de control privind privind gestionarea 
deseurilor rezultate din activitatile medicale 1a unitatile sanitare 
COVID cu paturi publice si private. 

01.06-30.06.2021 
 

  10.Actiune tematica pentru verificarea respectarii legislatiei in 
domeniul aditivilor alimentari destinati consumului uman.  

05.07-30.07.2021 
 

  11.Actiune tematica de control in unitatile de dializa publice si 
private privind conformarea la legislatia in vigoare. 

05.07-30.07.2021 
 

  12.Actiune tematica de control pentru verificarea conformitatii 
apelor de imbaiere. 

02.08-31.08.2021 

  13.Actiune tematica privind respectarea legislatie referitoare la 
mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe produsele 
alimentare. 

02.08-13.08.2021 
 

  14.Actiune tematica de control pentru verificarea unitatilor 
acreditate in domeniul transplantului, privind gestionarea 
reactiilor si incidentelor adverse. 

01.09- 30.09.2021 
 

  15.Actiune tematica de control in centrele de transfuzie sanguine 
judetene. 

01.09-30.09.2021 
 

  16.Actiune de control privind verificarea unitatilor de invatamant 
preuniversitar, cabinete medicale scolare; verificarea respectarii 
Legii nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de 
invatamant preuniversitar, precum si privind acordarea de fructe, 
produse lactate si de panificatie pentru elevi. 

13.09-24.09.2021 
 

  17.Actiune tematica de control in Centrele rezidentiale pentru 01.10- 29.10.2021 
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copii/tineri cu deficiente neuropsihiatrice si in Centrele 
rezidentiale pentru varsnici. 

 

  18.Actiune tematica de control privind verificarea alimentelor cu 
destinatie nutritionala speciala, inclusiv controlul etichetarii 
privind mentiunile nutritionale si de sanatate inscrise pe acestea. 

04.10-29..10.2021 
 

  19.Actiune tematica de control privind verificarea produselor 
cosmetice (producatori, importatori, distribuitori, unitati de 
desfacere, utilizatori, dupa caz). 

04.10-28.10.2021 
 

  20.Actiune tematica de control de verificare a cabinetelor de 
medicina medicina dentara. 

01.11-30.11.2021 

  21.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
prevederilor art. 10 Amalgamul dentar din Regulamentul nr. 
2017/852 privind mercurul si de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1102/2008. 

01.11-30.11.2021 
 

  22.Actiune tematica de control privind verificarea conditiilor 
igienico - sanitare de functionare a unitatilor de turism. 

Anul 2021 

  23.Actiune tematica de control privind conditiile de 
aprovizionare cu apa potabila a localitatilor din mediul urban. 

Anul 2021 

  24.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei sanitare in vigoare in cabinetele de infrumusetare 
corporala si sali de intretinere corporala 

Anul 2021 

  25.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei sanitare in vigoare in unitatilr prestatoare de servicii 
DDD. 

Anul 2021 

  26.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei sanitare in vigoare in cabinetele de medicina de 
familie. 

Anul 2021 

  27.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei sanitare in vigoare in centrele de permanenta. 

Anul 2021 

  28.Actiune tematica de control privind verificarea respectarii 
legislatiei sanitare in vigoare in laboratoarele de analize 
medicale non-Covid. 

Anul 2021 

 SUPRAVEGHERE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ   
 Prevenția și educația în sănătate - transformarea 

paradigmei actuale într-o paradigmă preventivă 
29.Realizarea Programului National de Imunizare. 

 
Anul 2021 

 Dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel 

național, regional și local în vederea eficientizării 

30.Realizarea Programului National de Supraveghere si Control 
al Bolilor Transmisibile Prioritare. 

Anul 2021 
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supravegherii și controlului bolilor transmisibile  
  31.Realizarea Programul National de Supraveghere și Control al 

Infectiilor Nosocomiale. 
Anul 2021 

  32.Supravegherea si Controlul Infectiei HIV/SIDA. Anul 2021 
  33.Supravegherea si Controlul Tuberculozei. Anul 2021 
 EVALUARA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIU   
 Igiena alimentatiei 34.Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei. Anul 2021 

  35.Monitorizarea calitatii suplimentelor alimentare. Anul 2021 

  36.Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii. Anul 2021 

  37.Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale si 
alte substante. 

Anul 2021 

  38.Monitorizarea apelor minerale naturale imbuteliate (AMN). 2021 
  39.Supravegherea conținutului radioactiv al apelor minerale. 2021 
  40.Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum 

uman. 
Anul 2021 

  41.Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor 
destinate unor grupuri specifice. 

Anul 2021 

  42.Rolul alimentului in izbucnirile de toxiinfectii alimentare din 
Romania. 

Anul 2021 

  43.Evaluarea  factorilor de risc din materiale care vin in contact 
cu  alimentele. 

Anul 2021 

  44.Evaluarea conformitatii la normele de igiena si sanatate 
publica in vederea autorizarii sanitare a producatorilor de apa 
minerala naturala imbuteliata (autorizare si vizare anuala). 

Anul 2021 

  45.Evaluarea conformitatii la normele de igiena si sanatate 
publica a obiectivelor de igiena alimentatiei, in vederea  
notificarii sanitare. 

Anul 2021 

  46.Asistenta de specialitate in sanatate publica, consultanta de 
specialitate, prestatii servicii. 

Anul 2021 

 Medicina muncii 47.Supravegherea respectării cerințelor minime legislative 

privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor expuși la 

riscuri generate de vibrații. 

Anul 2021 

  48.Elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca 
instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea 

lucrătorilor. 

Anul 2021 

  49.Expunerea profesională la radiații ionizante și neionizante. Anul 2021 

https://cnmrmc.insp.gov.ro/dj/metodologii/Radiatii/Supravegherea%20continutului%20radioactiv%20al%20apelor%20minerale/Supravegherea%20continutului%20radioactiv%20al%20apelor%20minerale.doc
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  50.Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a 

absenteismului medical prin boală profesională. 
Anul 2021 

 Igiena mediului 51.Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem 
centralizat in zonele de aprovizionare mari. 

Anul 2021 

  52.Monitorizarea apelor potabile imbuteliate, altele decat apele 
minerale naturale sau decat apele de izvor. 

Anul 2021 

  53.Monitorizarea intoxicatiilor accidentale cu CO2, alcool, 
droguri, ciuperci. 

Anul 2021 

  54.Supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem 
centralizat in zonele de aprovizionare mici. 

Anul 2021 

  55.Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul 
ambiant in mediul urban.  

Anul 2021 

  56.Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea 
umana. 

Anul 2021 

  57.Supravegherea produselor biocide. Anul 2021 

  58.Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate 
din activitatea medicala. 

Anul 2021 

  59.Supravegherea neuroinfectiei WN. Anul 2021 

  60.Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de 
utilitate publica. 

Anul 2021 

  61.Supravegherea calitatii apei de imbaiere. Anul 2021 

  62.Evaluarea conformitatii la normele de igiena si sanatate publica 
in vederea autorizarii sanitare sau expertizarii anuale a statiilor de 
tratare a apei potabile in sistem centralizat si a producatorilor de 
apa potabila imbuteliata (autorizare si vizare anuala). 

Anul 2021 

  63.Evaluarea conformitatii la normele de igiena si sanatate 
publica in unitati de cazare, unitati de infrumusetare (coafor, 
frizerie, cosmetica) in vederea notificarii sanitare. 

Anul 2021 

  64.Asistenta de specialitate in sanatate publica, consultanta de 
specialitate, prestatii servicii. 

Anul 2021 

 Igiena școlară 65.Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a stării de sănătate 

pe baza examenelor medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din 

colectivitățile şcolare din mediul urban şi rural. 

30.07.2021 

  66.Evaluarea morbidităţii cronice prin dispensarizare în 

colectivităţile de copii şi tineri. 
30.07.2021 

  67.Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi adolescenţilor 

din colectivităţi prin efectuarea triajului epidemiologic după 

după fiecare 

vacanţă şcolară 
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vacanţe. 
  68.Supravegherea condițiilor igienico sanitare în colectivitățile 

de copii și tineri. 
a 5- a zi a lunii 
următoare celei 

pentru care se 
face raportarea 

  69.Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe 

propria răspundere. 
la solicitare 

  70.Asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea 

persoanelor fizice şi juridice. 
la solicitare 

  71.Activitatea de orientare scolara si profesionala din cadrul 

Comisiei Medicale de Orientare Scolara si Profesionala. 
la solicitare 

 ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME   
 Reconfigurarea sustenabilității si asigurarea unor 

standarde de calitate și siguranță în sistemul de 

sănătate. 

72.Indrumarea tehnica si metodologica a activitatii de asistenţa 

medicala primara si ambulatorie de specialitate. 
Anul 2021 

 Ameliorarea continuă a calității serviciilor medicale și 

îmbunătățirea sănătății populației. 
73.Coordonarea, implementarea, monitorizarea, analiza si 
evaluarea  programelor nationale de sanatate publica la nivel 
judetean. 

Anul 2021 

 EVALUARE SI PROMOVARE A SANATATII SI 
EDUCATIE PENTRU SANATATE 

74.Campanie vaccinarea antiCOVID-19 Anul 2021 

  75.Campanie de supraveghere si control a efectelor pandemiei Anul 2021 

  76.Campanie Sanatatea mintala Ianuarie 
  77.Campanie Sanatatea reproducerii Februarie 
 

 
78.Campanie Sanatatea orala  
Ziua Mondiala a Sănătăţii Orale, 20 martie  

Martie 

  79.Ziua Mondiala a Sanatatii  7 aprilie 
 

 
80.Campanie Vaccinare 
Saptamana Europeana a Vaccinarii, 20-25 aprilie 

Aprilie 

 
 

81.Campanie Cancer 
Săptămână Europeană de Luptă împotriva Cancerului, 25-31 mai  

Mai 

  82.Campanie Alcool Iunie 
  83.Campanie Activitate fizica  Iulie 
  84.Campanie Mediu (schimbari climatice, expunerea la UV, etc) August 
 

 
85.Campanie Siguranta pacientului 
Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului - 17 septembrie  

Septembrie 

  86.Campanie Nutritie/Alimentație Octombrie 
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Ziua Națională a Alimentației si a Combaterii Risipei Alimentare 
- 16 octombrie  

 
 

87.Campanie Tutun 
Ziua Națională fără Tutun - 18 noiembrie 

Noiembrie 

 
 

88.Campanie Boli transmisibile (TB, HIV,  Hepatita)  
Ziua Mondiala de Lupta împotriva HIV/SIDA - 1 decembrie  

Decembrie 

  89.Completarea Registrului National de Cancer Anul 2021 
 INVESTITII IN SANATATE   
 Realizarea unei infrastructure medicale moderne  90.Finalizarea unor obiective de investitii incepute in anii 

precedenti: 
-DSP.HUNEDOARA-„Reparatie capitala Spital Judetean de 

Urgenta Deva-Corp spital” 
-SP.URG.PETROSANI-„Reparatie capitala RK 
Sp.Urg.Petrosani” 
-TBC.GEOAGIU-„Reparatie capitala Complex medical, 
spalatorie morga si capela” 

Anul 2021 

  91.Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sanitare: 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK Unitate Primiri Urgenta” 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK Instalatii si retele semnalizare 
incendiu“ 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK Securizare acces spital” 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK Spalatorie” 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK Medicina interna” 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK Laborator anatomie patologica” 
-SP.MUN.LUPENI-„RK inclusive anvelopare privind exteriorul 
cladirilor spitalului” 
-SP.MUN.BRAD-„Modernizare cladiri-Platforma oblica 
destinata persoanelor cu handicap”. 

Anul 2021 

  92.Dotarea unitatilor sanitare cu aparatura medicala, echipamente 
si mijloace de transport sanitar specific: 
-SP.JUD.URG.DEVA-„Aparatura si echipamente medicale” 
-SP.MUN.HUNEDOARA-„Aparatura si echipamente medicale” 
-SP.URG.PETROSANI-„Aparatura si echipamente medicale” 
-SP.MUN.LUPENI-„Aparatura si echipamente medicale” 
-SP.MUN.BRAD-„Aparatura si echipamente medicale” 
-SP.MUN.VULCAN-„Aparatura si echipamente medicale” 

Anul 2021 
 
 
 
 
 
 

 RUNOS   
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  93.Monitorizarea numarului de posturi pentru unitatile sanitare 
din judet si pentru aparatul propriu. 

Anul 2021 

  94.Formarea si perfectionarea personalului medical. Anul 2021 

  95.Recunoasterea calificarilor profesionale in celelalte state ale 
Uniunii Europene, pentru profesiile de medic, medic stomatolog 
si farmacist. 

Anul 2021 

  96.Asigurarea necesarului de resursa umana in sanatate. Anul 2021 

  97.Asigurarea sprijinului necesar in vederea bunei functionari a 
unitatilor sanitare din judet. 

Anul 2021 

2. Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara   27  
 Reformarea administrativă a sistemului de sănătate 

 
1.Implementarea unui cadru legislativ nou, modern, suplu și 

eficient. 
Anul 2021 

  2.Reorganizarea și eficientizarea Casei de Asigurări de Sănătate 
si continuarea procesului de descentralizare in domeniul 
sănătății, asigurând capacitatea necesară de coordonare la nivel 

local. 

Trimestrul III 
2021 

 

  3.Formarea de consorții medicale la nivel județean, prin care se 
poate asigura un management coerent și eficient. 

Anul 2021 

  
 

Creșterea finanțării sistemului de sănătate. 
 
  

4.Incheierea si monitorizarea derulării contractelor de furnizare 

de servicii cu furnizori de servicii medicale pe domenii de 
asistenţă,cu respectarea prevederilor legale.  

1 iulie 2021 
 

  5.Controlul derulării contractelor  de furnizare de servicii 
medicale CAS.    

Anul 2021 

  6.Asigurarea echilibrului bugetar şi întărirea disciplinei 

financiare şi contractuale la nivelul CAS Hunedoara. 
Anul 2021 

  7.Angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare 

şi de angajament aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare. 
Anul 2021 

  8.Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de 

sănătate la nivel local,în condiţii de eficacitate, la nivelul 

indicatorilor de performanţă, conform planului de management. 

Anul 2021 

  9.Implementarea standardelor de management în activitatea CAS 

şi urmărirea realizării acestora. 
Anul 2021 

 Reconfigurarea sustenabilității si asigurarea unor 

standarde de calitate și siguranță în sistemul de 
sănătate 

10.Dezvoltarea şi implementarea de ghiduri de practică, 
protocoale clinice şi proceduri de  „parcurs terapeutic”,  ca şi 

monitorizarea unitară/ standardizată a implementării pentru 
reducerea variabilității de practică la furnizorii de servicii de 

sănătate în contract cu CAS. 

Anul 2021 
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 11.Dezvoltarea unui sistem funcţional de monitorizare, evaluare 

şi control a calităţii serviciilor oferite de către furnizorii de 
servicii de sănătate.   

Anul 2021 

  12.Implementarea conceptului/ sistem de guvernanţă clinică.   Anul 2021 
  13.Introducerea de mecanisme management al calității 

furnizorilor de servicii de sănătate  publici şi privati.    
Anul 2021 

  14.Implementarea unui mecanism de implicare a 
pacientilor/asociatiilor de pacienti şi reprezentantilor societatii 

civile in monitorizarea şi evaluarea furnizorilor de servicii de 
sănătate.  

Anul 2021 

  15.Realizarea de analize/studii periodice privind 
satisfactia/opinia pacienţilor şi populaţiei asupra furnizorilor 

serviciilor de sănătate. 

Anul 2021 

 Ameliorarea continuă a calității serviciilor medicale și 

îmbunătățirea sănătății populației 
16.Asigurarea accesului echitabil al  populaţiei la servicii de 

s16nătate de baza,  prin încheierea de contracte cu furnizorii de 
servicii medicale pe toate domeniile de asistenţă medicală, 

inclusiv pentru derularea programelor/subprogramelor naționale 

de sănătate. Creșterea eficacității si diversificarea serviciilor  
contractate în asistența medicală primară. 

Anul 2021 

  17.Consolidarea calității şi eficacitaății serviciilor  furnizate  și 
contractate în ambulatorul de  specialitate.   

Anul 2021 

  18.Incheierea contractelor de furnizare de servicii medicale  
corespunzător concentrării asistenţei medicale spitaliceşti şi 

creării de reţele regionale de referinţă cu spitale de diferite grade 

de competenţă interconectate cu sectorul de asistenţă primară şi 

ambulatorie de specialitate.   

Anul 2021 

  19.Creșterea accesului la servicii de reabilitare, recuperare, 

paliaţie și de îngrijiri pe termen lung prin incheierea de  contracte 

cu furnizori noi. 

Anul 2021 

  20.Încheierea de convenţii pentru eliberarea de bilete de trimitere 

pentru servicii medicale clinice, pentru investigaţii de laborator 

şi/sau pentru eliberarea de prescripţii medicale pentru 

medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu medici din 

cabinete medicale şcolare  studenţeşti, medici din dispensare 

TBC. 

Anul 2021 
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Digitalizare și E-Sanatate 
 
 
 

21.Utilizarea eficientă, dezvoltarea și actualizarea permanentă a 

componentelor SIUI prin măsuri de implementare locală a 

modificărilor aduse sistemului informatic, sesizarea și 
remedierea eventualelor disfunctionalități atât din punct de 

vedere tehnic și legislativ. 

Anul 2021 

  22.Utilizarea cardului național de asigurări de sănătate pentru 

acordarea și validarea serviciilor medicale în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate. 

Anul 2021 

  23.Monitorizarea sistemului de prescriere electronică a 

medicamentelor prin: 
-Organizarea de întâlniri cu medicii prescriptori și furnizori de 
medicamente pentru informarea acestora cu privire la utilizarea 
soluțiilor informatice;  
-Monitorizarea respectării de către furnizori a obligației de 

raportare electronică lunară a prescripțiilor medicale offline. 

Anul 2021 

  24.Optimizarea Dosarului Electronic de Sănătate, cu calendar și 

responsabilități clare pentru operaționalizarea și utilizarea DES. 
Anul 2021 

  25.Implementarea registrelor electronice de boli cu 
obligativitatea utilizării lor care să vină în sprijinul deciziilor în 

domeniul politicilor de sănătate aliniate principiilor de decizii 
luate în baza dovezilor și a medicinei bazate pe rezultat. 

Anul 2021 

  26.Organizarea unor întâlniri periodice cu furnizorii de servicii 
medicale pentru informarea acestora cu privire la dezvoltarea  și 
implementarea aplicatiilor din PIAS și acordarea asistenței 
tehnice de specialitate. 

Anul 2021 

  27.Respectarea principiului transparenţei decizionale prin 

afișarea pe site-ul instituției www.cnas/cjashd.ro a informațiilor 

privind: 
-Numărul și valoarea contractelor/actelor adiționale  încheiate de 

CAS Hunedoara cu furnizorii de servicii medicale medicamente 
şi dispozitive medicale, precum și deconturile lunare efectuate; 
-Valoarea  bugetelor  CAS Hunedoara aprobate de către CNAS  
-Utilizarea mijloacelor electronice de atribuire şi realizare a 

achizitiilor publice; 
-Soluţionarea în termenele legale a solicitărilor de informaţii de 

interes public adresate de asiguraţi sau alte persoane interesate 

prin mijloace electronice. 

Anul 2021 

http://www.cnas/cjashd.ro
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X. MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 

  

1. Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 40  
 Educație timpurie: Acces pentru toți copii în creșe și 

grădinițe 
1.Asigurarea cuprinderii tuturor copiilor între 3 şi 5 ani în 

grădiniţele de stat şi particulare 
Septembrie 2021 

  2.Elaborarea de materiale complementare pentru activitatea de 
predare învăţare realizată pe suport informatic, multimedia etc. 

Anul 2021 

  3.Asigurarea finanțării per elev pentru învățământul 

antepreșcolar potrivit prevederilor legislative. 
Septembrie 2021 

  4.Executarea analizei de sistem si elaborarea de proiecte pentru 
extinderea bazei de date specifice reţelei unităţilor de învăţământ 

din judeţ. 

Aprilie 2021 

  5.Dezvoltarea și utilizarea resurselor educaționale deschise, mai 

ales în condițiile utilizării învățământului la distanță, ca urmare a 

apariției pandemiei cu virusul SARS-COV-2. 

Ianuarie – 
Decembrie 2021 

  6.Organizarea stagiilor de formare a resursei umane din creşe şi 

grădiniţe. 
Ianuarie – Mai 

2021 
 Învățământul primar și secundar: Servicii educaționale 

de calitate pentru toți elevii 
7.Consilierea  cadrelor didactice în diversificarea strategiilor şi 

scenariilor didactice prin apelul la metode interactive, la dialogul 
multidirecţionat, la material-suport al fiecărei lecţii. 

Anul şcolar 
2020-2021 

  8.Asigurarea necesarului de manuale şcolare pentru învăţământul 

obligatoriu. 
Septembrie 2021 

  9.Dezvoltarea și utilizarea resurselor educaționale deschise, mai 

ales în condițiile utilizării învățământului la distanță, ca urmare a 
apariției pandemiei cu virusul SARS-COV-2. 

Ianuarie – 
Decembrie 2021 

  10.Monitorizarea modului de implementare a activităţilor 

remediale pentru elevii cu cerinţe educative speciale.  
Mai 2021 

  11.Asigurarea educaţiei pentru elevii care nu au finalizat 

învățământul obligatoriu, având în vedere accesul egal la 

educaţie în toate ciclurile de învăţământ. 

Septembrie 2021 

  12.Sustenabilitatea învăţământului prin programul  „A doua 

şansă”; cu accent pe dezvoltarea programelor care îi vizează pe 

elevii / copiii care aparţin etniei rrome şi altor categorii 

defavorizate prin dezvoltarea la nivelul judeţului. 

Septembrie 2021 

  13.Dezvoltarea competenţelor de predare online, a cadrelor 

didactice centrată pe dezvoltarea de competenţe cheie, prin 

abordarea creativă a curriculum-ului naţional. 

Septembrie 2021 
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  14.Extinderea activităţilor cu elevii după orele de curs, asigurând 

condiţii de învăţare, recreere, sport, supraveghere şi protecţie 
Stimularea  programului ”Şcoală după şcoală”. 

Martie 2021 

  15.Adecvarea serviciilor educaţionale şi a serviciilor de sprijin la 

nevoile elevilor capabili de performanţă înaltă, ale copiilor cu 

cerinţe speciale, ale altor segmente de populaţie şcolară  

programe adaptate, ofertă de instruire, având ca grup-ţintă şi 

adulţii. 

Martie 2021 
Septembrie 2021 

  16.Extinderea programelor pentru elevi de tip „A doua șansă”, 

pentru finalizarea învățământului obligatoriu, potrivit 

prevederilor legislative. 

Martie –
Septembrie 2021 

 Învățământul profesional și vocațional: Rute 

profesionale și vocaționale pentru o societate 

emergentă 

17.Monitorizarea capacităţii unităţilor de învăţământ de a-şi 

adapta oferta educaţională la cererea de pe piaţa muncii, prin 

asigurarea dotărilor corespunzătoare la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

Aprilie 2021 
Septembrie 2021 

  18.Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2021-2021, în baza studiilor efectuate asupra pieţei forţei 

de muncă, reflectate în documentele P.R.A.I. şi P.L.A.I. 

Conform 
calendarului 

  19.Sprijinirea şcolilor în încheierea de contracte de colaborare cu 

agenţii economici beneficiari ai serviciilor de formare 

profesională iniţială în vederea asigurării condiţiilor de 

desfăşurare a pregătirii practice a elevilor. 

Februarie – mai 
2021 

  20.Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi a 

învăţământului profesional-dual, în contextul anului dedicat 
promovării învăţământului profesional şi tehnic la nivel naţional, 

organizat de M.E.C. 

Aprilie – mai 
2021 

  21.Creşterea numărului de parteneriate încheiate cu instituţiile 

deconcentrate, autorităţilor locale/ judeţene, ONG-uri, pentru 
creşterii abilităţilor de viaţă ale elevilor, pentru integrare socială. 

Septembrie 2021 

  22.Adecvarea serviciilor educaţionale şi a serviciilor de sprijin la 

nevoile elevilor capabili de performanţă înaltă, ale copiilor cu 

cerinţe speciale, ale altor segmente de populaţie şcolară  

programe adaptate, ofertă de instruire, având ca grup-ţintă şi 

adulţii etc. 

Martie 2021 
Septembrie 2021 

 Cariera didactică: Profesioniști în educație 23.Renormarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic pe 

principiul eficienţei. 
Mai 2021 
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  24.Organizarea şi desfăşurarea etapelor de mişcare a personalului 

didactic. 
Conform 

calendarului de 
mobilitate aprobat 

M.E. 
  25.Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor de conducere de inspector şcolar şi de directori, având 

în vedere selecţia şi promovarea cadrelor didactice – membrii în 

Corpul naţional de experţi în management educaţional. 

Conform 
calendarelor 
aprobate prin 
ordine M.E. 

  26.Elaborarea de programe care răspundă nevoii de formare 

managerială de la nivelul judeţului. 
Aprilie 2021 

Octombrie 2021 
  27.Organizarea de cursuri de formare adresate cadrelor didactice 

debutante şi a celor fără studii corespunzătoare postului ocupat. 
Iulie – august 

2021 
  28.Dezvoltarea competenţelor de predare a cadrelor didactice 

centrată pe dezvoltarea de competenţe cheie, prin abordarea 

creativă a curriculum-ului naţional. 

Septembrie 2021 

  29.Sprijinirea profesorilor care s-au înscris la examenul pentru 

gradul didactic I, pentru examenul de doctorat sau a altor forme 
de perfecţionare profesională prin facilitarea accesului la 

resursele documentare ale centrelor de informare coordonate de 
Casa Corpului Didactic Hunedoara.  

Conform 
graficului de 
desfăşurare a 

inspecţiilor 

  30.Încurajarea participării cadrelor didactice şi a personalului de 

conducere, îndrumare şi control, la simpozioane şi conferinţe 

ştiinţifice cu lucrări elaborate în domeniul pregătirii profesionale, 

metodice sau manageriale.   

Mai  2021 

 Managementul unităților de învățământ: Management 

profesionist în fiecare unitate de învățământ 
31.Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare 
astfel încât să se asigure dotările necesare pentru promovarea 

unui învăţământ de calitate. 

Aprilie 2021 
Septembrie 2021 

  32.Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante 

pentru comunitate, cum ar fi colaborarea cu instituţii care pot 

sprijini sistemul de învăţământ (biserică, spital, poliţie, ONG-uri, 
societăţi comerciale, agenţi economici, etc.). 

Aprilie 2021 
Septembrie 2021 

  33.Asigurarea încadrării unităţilor de învăţământ şi a unităţilor 

conexe, cu personal didactic calificat. 
Conform 

calendarului de 
mobilitate a 
personalului 

didactic 
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  34.Asigurarea calităţii curriculumului de specialitate, la nivelul 

curriculumului obligatoriu şi al curriculumului local / la decizia 

şcolii, îmbunătăţirea ofertei inter şi transcurriculare;  

Personalizarea creativă a programelor şcolare şi a parcursurilor 

didactice. 

Septembrie 2021 

  35.Dezvoltarea competenţelor de predare a cadrelor didactice, 

acţiune centrată pe dezvoltarea de competenţe cheie, prin 

abordarea creativă a curriculum-ului naţional. 

Septembrie 2021 

  36.Consiliere în privinţa proiectării, organizării, dezvoltării şi 

raportării stadiului implementării sistemului de control intern /  

managerial la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar / 

unităţilor conexe. 

Martie 2021 
Octombrie 2021 

 Infrastructura școlară 37.Colaborarea cu autorităţile locale pentru identificarea unor 

măsuri sporite de siguranţă a elevilor.  
Mai 2021 

  38.Elaborarea  Planului de măsuri, comun cu Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului Hunedoara,  privind creşterea siguranţei în 

unităţile şcolare în anul şcolar 2021-2021, conform prevederilor 
legislative în vigoare. 

Mai 2021 

  39.Accesări de proiecte cu finanțare europeană pentru dotări în 

unitățile de învățământ și pentru accesul elevilor la educație de 

calitate. 

Conform 
calendarelor de 

finanțare 
  40.Sprijinirea şi consilierea şcolilor din mediul rural şi urban 

pentru dezvoltarea relaţiilor parteneriale în mediul comunitar în 

realizarea de proiecte şi obţinerea de granturi. 

Mai 2021 
Octombrie 2021 

XI MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
 

  

1. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Hunedoara 
23  

 SPORT   
 Promovarea sportului de performanță 1.Organizarea / sprijinirea competițiilor sportive eligibile ce se 

vor desfășura pe teritoriul județului Hunedoara, în funcție de 

bugetul alocat. 

Anul 2021 

 Stimularea sportivilor de performanță 2.Acordarea alimentației de efort pentru sportivii hunedoreni de 

perspectivă, în funcție de bugetul alocat. 
Anul 2021 

 Promovarea luptei împotriva dopajului în sport 3.Diseminări pe site-ul instituției și pe platforme sociale cu 

privire la efectele nocive ale dopajului; publicarea listei de 
substanțe interzise; actualizarea permanentă a acestei liste. 

Anul 2021 
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 Stimularea dorinței de mișcare a populației active 4.Organizarea/sprijinirea activităților sportiv recreative ce se vor 

desfășura pe teritoriul județului Hunedoara, în funcție de bugetul 

alocat. 

Anul 2021 

 Implementarea programelor europene privind sportul 
amator 

5.Organizarea/sprijinirea de acțiuni sportiv recreative în cadrul 

Săptămânii Europene a Sportului 2021. 
30.09.2021 

 Dezvoltarea bazei sportive materiale 6.Evidența și actualizarea datelor privind bazele sportive din 

județ, oferirea de sprijin logistic privind înființarea de noi baze 

sportive în județ. 

Anul 2021 

 Evidențierea activității sportive 7.Actualizarea evidențelor privind sportivii, tehnicienii, și arbitrii 

din județ. 
Anul 2021 

 Dezvoltarea de parteneriate cu alte entități care doresc 

să organizeze activități sportive sau sportiv recreative 
8.Colaborare cu instituțiile implicate în organizarea/dezvoltarea 

activității sportive din județ în baza unor protocoale și acorduri 

de parteneriat. 

Anul 2021 

 Acordarea de Certificate de Identitate Sportivă 9.Înmatricularea de noi asociații sportive fără personalitate 

juridică. 
Anul 2021 

 Monitorizarea activităților sportive desfășurate de 

structurile sportive județene 
10.Îndrumare şi control la entitățile sporive care îți desfășoară 

activitatea pe teritoriul județului Hunedoara. 
Anul 2021 

 Prevenirea violenței în sport 11.Asigurarea secretariatului Comisiei Județene de Acțiune 

Împotriva Violenței în Sport, desfășurarea de acțiuni specifice. 
Anul 2021 

 Sprijinirea federațiilor sportive naționale în organizarea 
competițiilor naționale și internaționale programate a 

se desfășura în județ. 

12.Asigurarea logisticii de care dispune DJST Hunedoara în 

vederea organizării în bune condiții a evenimentelor sportive de 

anvergură națională și internațională. 

Anul 2021 

 TINERET   
 Accesibilitate, prin participarea la activități de tineret 

fără discriminare, indiferent de categoria din care 

tinerii fac parte 

13.Organizarea de acțiuni ce se vor desfășura la centrele de 

tineret și pe teritoriul județului Hunedoara, în funcție de bugetul 

alocat. 

Anul 2021 

 Relevanță pentru nevoile tinerilor, stimulându-i pe 
aceștia să se implice în aspectele care îi vizează în mod 

direct, să caute soluții la probleme printr-o schimbare 
pozitivă, să capete noi competențe sau să își 

urmărească interesele și pasiunile, în felul acesta 

asumându-și responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru 

comunitățile lor 

14.Organizarea  de proiecte cu relevanță pentru nevoile tinerilor. 
Crearea de oportunități pentru tineri prin care aceștia să își 

formeze/consolideze o imagine cât mai reală despre domeniul de 

activitate vizat sau despre profesia pe care vrea să o urmeze. 

Anul 2021 

 Susținerea autorităților locale pentru adoptarea la nivel 

județean și local a strategiilor de tineret în concordanță 

cu strategia națională de tineret, bazată pe nevoile 

locale 

15.Colaborare cu instituții pentru organizarea/dezvoltarea 

activității de tineret. 
Anul 2021 
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 Aplicarea politicilor prin consultarea și implicarea 

tinerilor și a organizațiilor de tineret în procesul 

decizional, precum și în implementarea politicilor, 

strategiilor, programelor, proiectelor și inițiativelor 

care îi vizează la nivel local 

16.Ținerea legăturii cu Structurile Asociative de și pentru Tineret 

din județul Hunedoara, cu autorităţile locale şi alte instituţii și cu 

alți tineri interesați, oferind informații și acordând consultanță 

acestora. 

Anul 2021 

 Digitalizarea activității din domeniul tineret 17.Mediatizarea pe site-ul instituției a informațiilor și pe 

platformele de socializare a  programelor și acțiunilor care 

vizează tinerii și acțiunile de tineret. 

Anul 2021 

 Dezvoltarea programului național de tabere sociale, 

tabere tematice și naționale prin dezvoltarea de 

programe tematice în cadrul acestor tipuri de tabere și 

unde să se pună accent pe dezvoltarea personală și 

profesională a tinerilor 

18.Organizarea de tabere naționale, tematice, seminarii, cursuri 

pentru educaţia non-formală pentru copii şi tineri, în centrele de 

agrement, conform metodologiilor și bugetului aprobat de MTS. 

Anul 2021 

 Dezvoltarea centrelor de tineret 19.Dotarea centrelor de tineret cu jocuri de socializare și 
aparatură care să corespundă nevoilor tinerilor. 

Anul 2021 

 Sprijinirea activităților care presupun antreprenoriat 

social și economie circulară 
20.Organizarea de proiecte de tineret în care se sprijină 

activitățile care presupun antreprenoriat social și economie 

circulară. 

Anul 2021 

 Crearea de parteneriate între autoritățile publice locale 21.Colaborare cu instituții pentru organizarea/dezvoltarea 
activității de tineret din județ în baza unor protocoale și acorduri 

de parteneriat. 

Anul 2021 

 Suport pentru implementarea Corpului Român de 

Solidaritate și Cooperare (CRESC) 
22.Diseminarea programului Corpului Român de Solidaritate și 

Cooperare (CRESC) în rândul tinerilor. 
Anul 2021 

 Creșterea gradului de incluziune în societate a tuturor 

minorităților - etnice, sexuale, confesionale etc. 
23.Organizarea de programe pentru tinerii aparținând unei 

minorități. 
Anul 2021 

XII MINISTERUL CULTURII 
 

  

1. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara 7  
 Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural, inclusiv a celui aparținând minorităților 

naționale. 

1.Colaborarea  cu toate  instituțiile abilitate de lege pentru 

protejarea patrimoniul cultural mobil, imobil și imaterial din jud. 

Hunedoara. 

Anul 2021 

 Asigurarea inventarierii și verificarea actualizării 

permanente a evidenței patrimoniului imobil. 
2.Exercitarea, în numele statului, a dreptului de preempțiune 

asupra monumentelor istorice clasate în grupa B. 
Anul 2021 

  3.Constatarea  de contravențiuni și aplicarea de amenzi pentru 

nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejării 

monumentelor istorice. 

Anul 2021 
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  4.Asigurarea de consultanță de specialitate  pentru proprietari 

privind regulile de protejare a monumentelor istorice.  
Identificarea siturilor arheologice prin repere și coordonate 

ST70. 

Anul 2021 

 Verificarea respectării legislației specifice precum și 

promovarea creației contemporane și a diversității 

culturale. 

5.Efectuarea, din proprie inițiativă, și participarea la cererea 

autorităților abilitate specializate și împreună cu acestea, la 

acțiuni de control al respectării avizelor emise de MC și al 

legislației privitoare la protejarea patrimoniului cultural. 

Anul 2021 

 Revitalizarea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural mobil, imobil și imaterial. 
 

6.Asigurarea de consultanță de specialitate  pentru 

proprietari/administratori privind regulile de protejare a bunurilor 
culturale ale patrimoniului cultural național. 

Anul 2021 

 Colaborarea cu organele abilitate de lege pentru 
combaterea activității infracționale în domeniul 

patrimoniului cultural național. 

7.Intensificarea colaborării cu toate organele abilitate de lege 
pentru combaterea activității infracționale în domeniul 

patrimoniului cultural național. 

Anul 2021 

XIII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
 

  

1. Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara 4  
 Consolidarea mecanismelor de prevenire și combatere 

a încălcării legislației rutiere 
1.Utilizarea extinsă a sistemelor de monitorizare a traficului 
rutier, cu sprijinul autorităţilor publice locale. 

Anul 2021 

 Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării 
publice 

2.Activităţi de mediatizare a unor acţiuni specifice,  pentru a 
corecta și a completa informarea cetățeanului cu privire la 
evenimentele de interes, necesitatea respectării unor măsuri de 
protecție specifice unor situații de risc, precum și la subiecte care 
vizează activitatea personalului/structurilor I.P.J. Hunedoara. 

Anul 2021 

 Consolidarea capacității de intervenție și de reacție a 
I.P.J. Hunedoara, pentru impunerea respectării legii. 

3.Întărirea capacității de funcționare și reacție a structurilor 
operative; eficientizarea structurilor de suport, cooperarea cu 
structurile de aplicare a legii la nivel judeţean. 

Anul 2021 

 Implementarea unui sistem modern de recrutare, 
formare și evoluție profesională a personalului  

4.Consolidarea utilizării metodelor moderne de instruire  
(platforme de tip „e-learning“, cursuri on-line), revizuirea 
mecanismelor de evaluare a competențelor și abilităților 
profesionale. Consolidarea pregătirii tactice, fizice și psihologice 
a personalului.  

Anul 2021 

2. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” 

Hunedoara 
4  

 Adaptarea şi modernizarea instituţiilor MAI, pentru a 

răspunde nevoilor cetăţenilor şi societăţii, într-un 
sistem coerent, guvernat de principii şi responsabilitate 

1.Perfecţionarea şi modernizarea activităţilor realizate de I.J.J. 

Hunedoara, astfel încât misiunile, în principal cele realizate cu 

ocazia desfăşurării unor acţiuni cu public numeros, să asigure un 

Anul 2021 
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climat adecvat de siguranţă publică, protejarea cetăţeanului şi a 

instituţiilor statului. 
  2.Identificarea unor metode moderne de asigurare a pazei şi 

protecţiei instituţionale, în scopul utilizării şi alocării eficiente a 

resurselor. 

Anul 2021 

 Consolidarea capacităţii de intervenţie şi de reacţie a 

MAI, pentru impunerea respectării legii 
3.Perfecționarea  activității în domeniul realizării capacității 

operaționale și de intervenție a structurilor unității(solicitări prin 

S.N.U.A.U. 112 sau prin alte mijloace) şi creşterea calităţii 

serviciului prestat. 

Anul 2021 

 Implementarea unui sistem modern de recrutare, 
formare şi evoluţie profesională a personalului MAI 

4.Asigurarea recrutării de candidați pentru școlile de jandarmi. Anul 2021 

3. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de 

Hunedoara” al județului Hunedoara 
15  

 Creşterea capacităţii de răspuns integrat în situaţii 

de urgenţă medicală, incendii şi protecţie civilă. 

Implementarea unor noi standarde, proceduri 
operaţionale şi tehnologii moderne. Dezvoltarea 

reţelei de puncte de lucru şi creşterea mobilităţii. 

1.Transmiterea informărilor / atenţionărilor / avertizărilor 

hidrometeorologice către CLSU, CJSU şi subunităţi. 
 

Anul 2021 

  2.Organizarea şi executarea antrenamentelor bilunare de 

înştiinţare, avertizare  şi alarmare despre situaţii de urgenţă şi/sau 

în cazul pericolului atacului aerian. 

Anul 2021 

  3.Organizarea Şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă (CJSU) în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru 

prevenirea şi combaterea infecţiilor cu SARS-CoV-2. 

Anul 2021 

  4.Actualizarea Planului de Prevenire şi intervenţie în caz de 

urgenţă radiologică la nivelul judeţului Hunedoara, în 

conformitate cu prevederile OMAI – CNCAN 61/113/2018 
pentru aprobarea normelor metodologice privind planificarea, 
pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară şi radiologică. 

Anul 2021 

  5.Organizarea de activităţi de pregătire a directorilor/managerilor 

operatorilor care colectează deşeuri metalice de la populaţie, în 

vederea prevenirii accidentelor în rândul populaţiei privind 

mânuirea imprudentă a muniţiilor rămase neexplodate din timpul 

conflictelor armate. 

Anul 2021 

  6.Imbunătățirea sistemului de alarmarea, înștiințare și avertizare 

a populației prin integrarea Ro ALERT  cu alte aplicații și surse 

de avertizare rapidă a populației. 

Anul 2021 
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  7.Desfăşurarea de acţiuni de informare preventivă în rândul 

populaţiei, în contextul COVID-19, de către personalul din 

cadrul subunităţilor în localităţile cu incidenţă ridicată. 

Anul 2021 

 Îmbunătăţirea capacităţii personalului de aplicare a 

legii.  Consolidarea şi creşterea eficienţei  activităţii de 

control de supraveghere a pieţei şi a celei de avizare şi 

autorizare. 

8.Organizarea controalelor privind modul de îndeplinire a 

atribuţiilor pe timpul controlului de specialitate de către 

inspectorii de prevenire.  
Actualizarea evidenţei obiectivelor din zona de competenţă. 
Întocmirea listei obiectivelor de investiţii cu lucrări în derulare 

cuprinse în control prin selectare din lista avizelor eliberate. 

Anul 2021 

  9.Executarea controalelor de prevenire prevăzute în planificările 

lunare  şi replanificarea obiectivelor pentru control la care din 

diferite motive nu s-au executat controale deşi au fost cuprinse în 

planificarea anuală. 

Anul 2021 

 Consolidarea activităţii de pregătire a persoanelor 

cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă. 

Consolidarea rolului instituţiei responsabilă cu 

formarea personalului SVSU SPSU şi de instituţie 

care avizează sectorul de competenţă şi dotarea 

SVSU/SPSU.  
Creşterea participării voluntarilor în echipele de 

intervenţie ale ISU Hunedoara. 

10.Participarea la campaniile de educare preventivă şi implicarea 

în activităţi de informare preventivă organizate la nivel local. 
Anul 2021 

11.Coordonarea, şi analizarea şi evaluarea nivelului de pregătire 

a personalului operativ şi a personalului serviciilor voluntare / 

private.  

Anul 2021 

12.Gestionarea bazelor de date privind activitatea de pregătire a 

personalului operativ, precum şi a serviciilor voluntare / private. 
 

Anul 2021 

  13.Coordonarea programului de pregătire comun al personalului 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 
Anul 2021 

  14.Elaborarea documentelor privind organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi 

asigură desfăşurarea acestuia. 

Anul 2021 

  15.Mediatizarea posibilităţii de încadrare a voluntarilor în rândul 

efectivelor inspectoratului. 
Anul 2021 

4. Instituția Prefectului – Județul Hunedoara 
 

12  

 Asigurarea, la nivelul județului Hunedoara, a aplicării 

și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a 

hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, a 

ordinii publice, precum și a Programului de guvernare 

și a celorlalte documente de politică publică. 

1.Realizarea la nivelul județului Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare, a politicilor publice și 

programelor naționale. 

Anul 2021 
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  2.Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local 
prin supravegherea respectării cadrului normativ la nivelul 

județului Hunedoara. 

Anul 2021 

  3.Asigurarea verificării legalității actelor administrative 

emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale. 
Anul 2021 

  4.Creșterea gradului de implicare a prefectului în relația cu 

minoritățile naționale. 
Anul 2021 

 Armonizarea activității serviciilor publice 

deconcentrate din județul Hunedoara. 
5.Întărirea capacității de conducere a serviciilor publice de 

concentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 
administrației publice centrale care au sediul în județul 

Hunedoara. 

Anul 2021 

 Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene 

la nivelul județului Hunedoara, prin proiectele depuse 

și implementate de autorități ale administrației publice 

locale, de structuri subordonate acestora și de unele 

servicii publice. 

6.Sporirea gradului de implicare a prefectului în procesul de 

informare privind fondurile nerambursabile. 
Anul 2021 

 Coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului 

Hunedoara în scopul prevenirii și soluționării situațiilor 

de criză și de urgență, precum și în vederea desfășurării 

în bune condiții a intervențiilor și a altor activități 

necesare restabilirii situației normale. 

7.Eficientizarea managementului situațiilor de urgență. Anul 2021 

 Creșterea nivelului de promovare a valorilor, 

standardelor și bunelor practici în administrația publică 

și de implementare a măsurilor care vizează reforma 

administrației publice centrale și locale și creșterea 

calității actului administrativ 

8.Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și 

bunelor practici în administrația publică, în scopul creșterii 

calității actului administrativ. 

Anul 2021 

 Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și 

eficacitate a tuturor resurselor instituției 
9.Îmbunătăţirea comunicării interne în cadrul instituţiei 

prefectului şi creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor. 
Anul 2021 

 Îmbunătățirea performanței serviciilor publice în 

Instituția Prefectului – județul Hunedoara (apostilă, 

pașapoarte, permise de conducere, înmatriculare și 

evidență a vehiculelor) 

10.Întărirea capacităţii de coordonare şi de verificare a activităţii 

serviciilor publice desfăşurate în cadrul instituţiei prefectului. 
Anul 2021 

 Menținerea climatului de pace socială și a unei 

comunicări permanente cu toate nivelurile 

instituționale și sociale, acordând o atenție constantă 

prevenirii tensiunilor sociale 

11.Optimizarea activității comitetelor și comisiilor şi a altor 

structuri funcţionale din care fac parte reprezentanţi ai instituţiei 

prefectului. 

Anul 2021 
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 Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul 

Hunedoara și îmbunătățirea relațiilor de colaborare și 

de cooperare internă și externă 

12.Sporirea gradului de transparență a activităţii instituţiei 

prefectului, prin informarea continuă cu privire la activitatea 

instituţiei şi furnizarea unui spectru larg de informaţii de interes 

public. 

Anul 2021 

 
 


