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INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL HUNEDOARA 

Nr. 5947/29.07.2022 

RAPORT PE SEMESTRUL I 2022  

privind stadiul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2022 pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a principalelor obiective cuprinse în Programul de Guvernare  
 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

1. DEZVOLTĂRE, 

LUCRĂRI PUBLICE ŞI 

ADMINISTRAŢIE 

-11 obiective 

52 acțiuni 13 39 0   

1. Consiliul Județean 

Hunedoara 

-4 obiective 

28 acțiuni 7 21 0   

 Extinderea rețelelor de apă și 

canal 

  

1.Modernizarea infrastructurii de 

apă și apă uzată în jud. Hunedoara 

(Valea Jiului). 

 X   Anul 2023 

  

 

 

2.Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată 

în jud. Hunedoara. 

 X   Anul 2022 

  

 

 

3.Alimentare cu apă potabilă zona 

turistică Pas Vîlcan. 

 X   Anul 2023 

  

 

 

4.Alimentare cu apă potabilă în 

stațiunea turistică Straja – Lupeni. 

 X   Anul 2023 

  

  Sistemul sanitar și de 

protecție socială 

5.Modernizare, extindere și dotare 

Unitatea de Primiri Urgențe a 

Spitalului Județean de Urgență 

Deva. 

 X   Anul 2023 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  6.Modernizare și dotare laborator 

radiologie și imagistică medicală, 

laborator de medic nucleară, 

extindere cabinet pediatrie în 

cadrul ambulatoriului integrat al 

Spitalului Județean de Urgență 

Deva. 

 X   Anul 2023 

  

  

  7.Construire Clădire pt. Secția 

Spitalizare de Zi cu folosință 

temporară pentru Unitatea de 

Primiri Urgențe. 

X    Anul 2022 

 

  8.Lucrări de relocare și realizare 

conexiuni post transformare 

Sanatoriul de Pneumoftizilogie 

Geoagiu, în vederea măririi puterii 

instalate. 

 X   Anul 2023 

  

  9.Modernizare Centru de Îngrijire 

și Asistență nr.1 Păclișa. 

 X   Anul 2023 

  

 Monumente istorice, 

patrimoniu cultural și sedii 

administrative 

10.Restaurare Castel Nopcsa, sat 

Săcel, comuna Sântămăria Orlea. 

 X   Anul 2023 

  

 

 

11.Reabilitare și modernizare 

Casa de Cultură "Alexandru 

Grozuță", transformarea acestuia 

în Centru Cultural Multifuncțional 

și reabilitare 

str. Dacilor, în municipiul Orăștie. 

 X   Anul 2023 

  

  

 

 

12.Reabilitare Casa de Cultură 

municipiul Hunedoara. 

 X   Anul 2022 

  

 

 

13.Conservare, restaurare la 

Amfiteatrul din cadrul sitului 

 X   Anul 2023 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

arheologic: Ulpia Traiana 

Sarmizegetusa. 

 

 

14.Realizarea Muzeului 

Civilizației Dacice cu reabilitarea 

și modernizarea străzilor de acces 

în municipiul Orăștie. 

 X   Anul 2023 

  

 

 

15.Capitala Daciei - muzeu viu al 

patrimoniului cultural european. 

 X   Anul 2024 

  

 

 

16.Lucrări în regim de urgență la 

Clădirea Palatului Administrativ, 

str. 1 Decembrie 1918 nr.28. 

X    Anul 2022 

  

 

 

17.Reparația și modernizarea 

sediului DGASPC. 

 X   Anul 2022 

 Modernizarea și reabilitarea 

drumurilor județene și locale 

18.Modernizarea DJ 709F DN 7A 

- Cabana Rusu - Masivul Parâng, 

km 6+600-10+325. 

X    Anul 2022 

  

  19.Modernizare DJ 687, 

Sântuhalm – Hunedoara Călan, 

km 13+050- km 22+791. 

X    Anul 2022 

  

  20.Modernizare Culoar Trafic 

Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) - 

Geoagiu Băi - Bobâlna – Rapoltu 

Mare - Uroi - Chimindia - Hărău - 

Bârsău - Șoimuș - Brănișca - DN 

7 (Ilia). 

 X   Anul 2023 

  

  

  21.Modernizare DJ 742A Buceș - 

După Piatră - Tarnița - limită 

jud.Alba, km 0+000 ( intersec.DN 

74) - km 2+500( intersecție DJ 

705D). 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  22.Modernizare DJ 741 Crișcior - 

Bucureșci - Almașu Mic de 

Munte, km 12+450 - 18+050. 

 X   Anul 2023 

  

  23.Modernizare și reabilitare 

drumuri, alei, parcări, municipiul 

Lupeni. 

X    Anul 2022 

  

  24.Modernizare DJ 672C - limită 

județ Gorj - Valea de Pești - DN 

66A, km 40+776 - 50+309. 

 X   Anul 2023 

  

  25.Reabilitare drumuri județene pt 

dezvoltarea infrastructurii turistice 

și promovarea patrimoniului 

economic și cultural al jud. 

Hunedoara: 

- DJ 685 - Cârnești(DN 68) - 

Ostrov – Clopotiva - Gura 

Zlata - Baraj Retezat - 

Cabana Rotundă km 0+000 - 

km 32+873  

- DJ 687G – Totești (DN 68) - 

Hățăgel - Densuș - Ștei - DJ 

687 D,  

km 0+000 - km 15+200i 

 X   Anul 2024 

  

  

  

  

  

  26.Modernizare DJ 705A Orăștie 

- Costești - Sarmizegetusa Regia, 

km 2+200 -19+465. 

 X   Anul 2023 

  

  27.Construire Pod de legătură 

Centura Petrila, jud. Hunedoara. 

 X   Anul 2024 

  

  28.Montare puțuri și conducte gaz 

aferente instalației de colectare a 

gazului de depozit din celula nr.1 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

a depozitului de deșeuri din 

Centrul de Management Integrat 

al Deșeurilor Bârcea Mare. 

2. Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară 

Hunedoara 

-1 obiectiv 

10 acțiuni 0 10 0   

  Realizarea cadastrului 

sistematic 

- Programul  naţional de 

cadastru şi carte funciară 

2015-2023 și  Programul 

Operațional Regional - 

Axa prioritară 11prin 

proiectul major 

"Creșterea gradului de 

acoperire și de 

incluziune a sistemului 

de înregistrare a 

proprietăților în zonele 

rurale din România "  

1.Înregistrarea gratuită a 

imobilelor în sistemul intergrat de 

cadastru și carte funciară   la nivel 

de UAT:  

- UAT Sântămăria Orlea:  

6256- imobile estimate 

 X  – la data prezentei au fost 

predate la OCPI Hunedoara în 

vederea recepției documentele 

finale (Livrarea 3) - finalizare 

(deschiderea cărților funciare) 

până la 31.12.2022 

31.12.2022 

2.Înregistrarea gratuită a 

imobilelor în sistemul intergrat de 

cadastru și carte funciară   la nivel 

de UAT:  

- UAT Șoimuș:  15024- 

imobile estimate 

 X  La data prezentei au fost predate 

la prestator cererile de rectificare 

împreună cu procesele verbale 

de soluționare a cererilor de 

rectificare - finalizare 

(deschiderea cărților funciare) 

până la 31.12.2022 

31.12.2022 

   3.Înregistrarea gratuită a 

imobilelor în sistemul intergrat de 

cadastru și carte funciară   la nivel 

de UAT:  

- UAT Râu de Mori:  

22596- imobile estimate 

 X  Publicare documentele tehnice 

ale cadastrului pană la data de 

31.12.2022 

31.12.2022 

  4.Înregistrarea gratuită a 

imobilelor în sistemul intergrat de 

cadastru și carte funciară   la nivel 

de UAT:  

 X  Publicare documentele tehnice 

ale cadastrului pană la data de 

31.12.2022 

31.12.2022   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- UAT Lăpugiu de Jos:  

18000- imobile estimate 

 

La data prezentei a fost 

recepționată Livrarea 2 

Sublivrare 2.2 Livrarea parțială 

nr.1   

  5.Lucrări de înregistrare 

sistematică la nivel de sector 

cadastral: 

- UAT General Berthelot:  

656 

 

 X  -La data prezentei s-au deschis 

cărți funciare pentru 327 imobile 

 

Pentru diferența de 329 de 

imobile pentru care s-a finalizat 

publicarea la data de 01.07.2022 

-  deschiderea cărților funciare 

până la 31.12.2022 

31.12.2022 

  6.Lucrări de înregistrare 

sistematică la nivel de sector 

cadastral: 

- UAT Bretea Română:  300 

 X  Finalizare (deschiderea cărților 

funciare) până la 31.12.2022 

31.12.2022 

  7.Lucrări de înregistrare 

sistematică la nivel de sector 

cadastral: 

- UAT Mărtinești:  350 

 X  Finalizare (deschiderea cărților 

funciare) până la 31.12.2022 

31.12.2022 

  8.Lucrări de înregistrare 

sistematică la nivel de sector 

cadastral: 

- UAT Hărău:  450 

 

 X  Finalizare (deschiderea cărților 

funciare) până la 31.12.2022 

31.12.2022 

  9.Lucrări de înregistrare 

sistematică la nivel de sector 

cadastral: 

- UAT Romos:  500 

 

 X   Lucrarea este în publicare până 

la data de 26.08.2022 -

deschiderea cărților funciare 

până la 31.12.2022 

31.12.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  10.Lucrări de înregistrare 

sistematică la nivel de sector 

cadastral: 

- UAT Hațeg:  758 

 X  Lucrarea este în publicare până 

la data de 05.09.2022- 

deschiderea cărților funciare 

până la 31.12.2022 

31.12.2022 

3. A.N.L. Bucuresti 

Zona – Vest Hunedoara 

-3 obiective 

5 acțiuni 1 4 0   

 Obiective în curs de execuție 

cu finalizare în anul 2022 

1.Uricani - Str.Aleea Jiului - 9 u.l.  

Regim de înălțime: P+2 E 

X   Proces-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor din data de 

05.05.2022 

Trim. II 

2022 

 Obiective în curs de execuție 

cu finalizare în anul 2023 

 

2.Călan -Str.Lucian Blaga - 40 u.l.  

Regim de înălțime: P+3E 

 

 X  -Termen de finalizare – 

semestrul I 2023  

-Stadiul fizic infrastructura -80% 

-Stadiul fizic utilitati 

+sistematizare -0% (execută 

primaria) 

Anul 2023 

  3.Sântămăria Orlea Str.FN -12 u.l. 

Regim de înălțime: P+2E 

 X  -Stadiul fizic infrastructura - 

100%  

-Structura - 30%. 

Anul 2023 

  4.Brad, Str. Dacilor - 20 u.l.  

Regim de înălțime: Regim de 

înălțime: P+3E+M, 

 X  -Predare amplasament 

28.06.2022 

Anul 2023 

 Obiective aflate în curs de 

licitatie și atribuire spre un alt 

constructor în anul 2022 

5. 

Vulcan - Str Traian - 33 u.l. 

Beriu - Str. Principală  - 16 u.l. 

Orăștie - Str. Pricazului   - 10 u.l.   

 X 

 

  Anul 2023 

 

4. Direcția Județeana de 

Statistică Hunedoara 

-3 obiective 

9 acțiuni 5  4 0   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 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.Colectatarea datelor la nivel de 

judeţ, care sunt centralizate, 

procesate 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 

realităților economice şi sociale, 

fundamentării strategiilor de 

dezvoltare şi prognozelor, a 

deciziilor guvernamentale.  

X    Anul 2022 

  2.Punerea datelor şi informaţiilor 

statistice la dispoziţia factorilor de 

decizie, care 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. 

X    Anul 2022 

 Recensământul general 

agricol  

-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 

3.Prelucrarea, verificarea, analiza 

şi validarea datelor recenzate la 

nivel de judeţ. 

X 

 

  Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

procesului de participare a 

României, ca stat membru al 

U.E., la Politica agricolă 

comună. 

 Recensământul Populaţiei şi 

Locuintelor 2021  

-Producerea de statistici 

oficiale naţionale şi europene, 

sub forma unor indicatori 

statistici, în condiţii de 

calitate, privind numărul şi 

distribuiţia 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. 

4.Realizarea sectorizării 

teritoriului. 

X 

 

  Anul 2022 

  5.Organizarea recenzării în teren. X    Anul 2022 

  6.Desfăşurarea campaniei de 

promovare a recensământului. 

 X   Anul 2022 

  7.Desfăşurarea recenzării (online 

şi teren). 

 X   Anul 2022 

  8.Asigurarea completitudinii 

înregistrărilor individuale. 

 X   Anul 2022 

  9.Controlul, validarea şi 

procesarea datelor colectate. 

 X   Anul 2022 

2. FINANŢE 

-11 obiective 

18 acțiuni 17 1 0   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

1. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice 

Hunedoara 

-9 obiective 

14 acțiuni 14 0 0   

 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 

X   Gradul de realizare a 

programului de încasări venituri 

bugetare (valori nete)=97,01% 

 

lunar 

  2.Monitorizarea zilnică a 

măsurilor de executare silită, pe 

toate formele prevăzute de Codul 

de procedură fiscală,  aplicate de 

toate  unitatile fiscale  din județ. 

X   S-a transmis zilnic catre DGRFP 

Timisoara Situatia privind 

monitorizarea zilnica a 

masurilor de executare silita, 

lunar 

  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). 

X   Au fost comunicate scrisori către 

contribuabili cu obligații 

restante, au fost identificate 

cauzele care au condus la 

neplata și s-au discutat solutii 

optime pentru recuperarea 

creantelor. Au fost  îndrumati 

contribuabilii în vederea 

accesarii facilitatilor fiscale și în 

funcție de situația fiscala și 

posibilitățile acestora a fost 

aleasa facilitatea fiscala 

convenabile pentru fiecare 

contribuabil respectiv esalonare 

lunar 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

la plata simplificata și anularea 

obligatiilor de plata accesorii, 

după caz. 

 

 

  4.Promovarea posibilităților de 

acordare a facilităților fiscale 

X    lunar 

  5.Monitorizarea lunara privind 

activitatea de acordare a 

eșalonărilor la plata.   

X 

 

 

  Lunar se intocmeste situația 

privind esalonarile acordate și se 

transmite la DGRFP TIM. 

Se urmărește lunar indicatorul – 

Ponderea sumelor aflate în 

inlesniri la plata în total sume 

ramase de recuperat- la sem. I – 

38,93% 

lunar 

 Creșterea gradului de 

conformare voluntară la 

declararea și plata a 

obligațiilor fiscale 

 

6.Analiza lunara 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” si  „Gradul de 

conformare voluntară la plata 

obligațiilor fiscale”. 

X   Lunar se urmărește realizarea 
indicatorilor 
“Gradul de depunere voluntară a 
declaraţiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite” (realizat 92,64%) si  
„Gradul de conformare voluntară la 
plata obligațiilor fiscale”(realizat 
79,48%) 
 
 

 

lunar 

 Mediatizarea principalelor 

noutăţi legislative din 

domeniul fiscal prin toate 

formele legale de asistenţă 

pentru contribuabili 

7.Comunicarea noutăţilor fiscale 

contribuabililor care au acces la 

internet precum şi prin alte 

modalităţi de asistenţă şi 

îndrumare directă, telefonică sau 

în scris. 

X   În fiecare lună se publică pe site-

ul ANAF noutăţile fiscale, iar la 

cerere se comunică 

contribuabililor  noutăţile şi 

modificările legislative care au 

legătură cu problematica pentru 

31.12.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

care solicită asistenţă directă, 

telefonică sau în scris. 

 Mediatizarea serviciului şi a 

facilităţilor oferite de Spaţiul 

Privat Virtual 

8.Mediatizarea Serviciului Spaţiul 

Privat Virtual, împreună cu paşii 

pe care trebuie să-i efectueze 

contribuabilii pentru înrolare şi 

facilităţile pe care le oferă 

contribuabililor . 

X   Serviciul Spaţiul Privat Virtual 

este mediatizat împreună cu 

paşii pe care trebuie să-i 

efectueze contribuabilii pentru 

înrolare şi facilităţile pe care le 

oferă contribuabililor  

31.12.2022 

 Planuri de acțiune în vederea 

migrarii contribuabililor către 

mediul electronic 

9.Acordarea în permanenţă 

contribuabililor de asistenţă şi 

îndrumare cu privire la accesarea 

serviciilor electronice. 

X 

 

 

  În  Începand cu data de 01 martie 

2022 contribuabilii/plătitorii 

persoane juridice, asocieri şi alte 

entităţi fără personalitate juridică, 

precum şi persoane fizice care 

desfăşoară o profesie liberală sau 

exercită o activitate economică în 

mod independent  transmit 

organului fiscal cereri, înscrisuri 

sau orice alte documente exclusiv 

prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă. 

31.12.2022 

 Dezvoltarea etapizata a call-

center-ului în toate structurile 

fiscale. 

10.Acordarea de asistenţa 

telefonică contribuabililor prin 

intermediul Call-center-ului 

ANAF, acest serviciu fiind 

popularizat pentru a fi utilizat de 

toţi contribuabilii din judeţ 

X   Asistenţa telefonică se 

realizeazăn prin Call-center 

pentru toţi contribuabilii din 

judet numărul de telefon fiind 

publicat pe site anaf. 

31.12.2022 

 Verificarea aplicării corecte a 

legislaţiei fiscale, 

descoperirea, combaterea şi 

diminuarea evaziunii fiscale.    

11.Acțiuni de inspecţie fiscală - 

verificarea  legalității şi 

conformității declaraţiilor fiscale, 

corectitudinii și exactității 

îndeplinirii obligaţiilor fiscale. 

X   - Au fost efectuate un număr de 

292 acţiuni de inspecție fiscală şi 

au fost atrase  la bugetul general 

consolidat venituri suplimentare 

lunar 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

în valoare totală de 51.427,06 mii 

lei. 

 

- Au fost diminuate pierderile 

fiscale înregistrate de 

contribuabili cu suma de 

7.957,75 mii lei. 

 

 

12.Acţiuni de control inopinat la 

contribuabilii care încalcă 

legislaţia fiscală cu scopul de 

sustragere de la plata obligaţiilor 

fiscale.   

X   -Au fost efectuate un număr de 

98 acţiuni de control 

inopinat/constatări la faţa 

locului. 

lunar 

 Imbunătăţirea sistemului de 

rambursare a TVA 

13.Soluționarea solicitărilor de 

rambursare - prioritizarea 

acţiunilor de inspecţie la 

contribuabilii care prezintă risc 

ridicat  la rambursarea TVA.  

X   -Au fost verificate şi   

soluţionate cu control anticipat 

un număr de 116 deconturi cu 

sume negative de TVA cu 

opţiune de rambursare. Din 

suma solicitată la rambursare în 

valoare de 32.174,70 mii lei,  

s-a admis suma de 27.586,88 mii 

lei şi s-a respins suma de 

4.587,82 mii lei   

lunar 

 Creșterea gradului de 

conformare voluntară la 

declararea și plata obligațiilor 

fiscale 

14.Acţiuni de verificare 

documentară pentru stabilirea 

corectă a situației fiscale a 

contribuabililor. 

X   -Au fost efectuate un număr de 

271 acţiuni de verificare 

documentară şi au fost emise 

decizii de impunere prin care s-au 

stabilit obligaţii fiscale 

suplimentare în valoare totală de 

2.654,53 mii lei. 

lunar 

2. Biroul Vamal de Interior 

Hunedoara      

4 acțiuni 3 1 0   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

-2 obiective      

 Creşterea colectării 

veniturilor din taxe vamale, 

TVA şi accize prin 

monitorizarea importurilor 

mărfurilor cu risc ridicat în 

scopul diminuării evaziunii 

fiscale. 

Creșterea încasărilor și 

eficientizarea controlului în 

domeniul comerţului 

electronic. 

1.Realizarea planului de încasări 

din activitatea vamală. 

X 

  

100,82% 

Plan - 87 640 000 lei 

Incasări - 88 357 002 lei 

31.12.2022 

  2.Cresterea încasărilor din 

activitatea vamală față de anul 

2021. 

X 

  

123,86% 

2021 - 71 333 828 lei 

2022 - 88 357 002 lei 

31.12.2022 

  3.Cresterea încasărilor din accize 

față de anul 2021. 

X 

  

116,26% 

2021 - 581 815 lei 

2022 - 676 405 lei 

31.12.2022 

 Implementarea procedurilor 

vamale simplificate în 

vederea alinierii, până în anul 

2024, la media europeană de 

utilizare într-un procent de 

65%. 

4.Informarea operatorilor 

economici despre beneficiile 

utilizării procedurilor vamale 

simplificate. 

 

 

 

X 

 

Incă nu a fost autorizat nici un 

operator economic, dar la 

această dată sunt în curs de 

verificare și autorizare primii 

operatori economici.  

Au avut loc discuții și cu alți 

operatorii economici importanți 

urmând ca și aceștia să înceapă 

demersurile pt. autorizare. 

31.12.2022 

3. TRANSPORTURI ŞI 

INFRASTRUCTURĂ 

-3 obiective 

19 acțiuni 1 18 0   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

1. Direcția Regională de 

Drumuri și Poduri  

Timișoara 

-3 obiective 

19 acțiuni 

 

1 18 0   

 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 și execuție). 

 

X 

 

50% 

- în curs de predare 

documentaţie conform contract 

de servicii pentru „expertizarea 

lucrărilor executate, întocmire 

documentaţie PAC, actualizare 

PT rest de executat şi AT din 

partea proiectantului”. 

- obiectiv cuprins în cadrul 

Listei obiectivelor de investiţii 

cu finanţare de la bugetul de stat 

pe anul 2022, cu credite de 

angajament aprobate în vederea 

demarării procedurii de achiziţie 

pentru execuţie lucrări. 

2022-2024 

  2.Reamenajare intersecție DN 66 

km 180+555 cu sens giratoriu în 

localitatea Hațeg (SF și proiectare 

PAC, PT, AT și execuție). 

 X  50% 

- SF finalizat 

- în curs de demarare procedură 

de achiziţie pentru atribuirea 

contractului de servicii de 

proiectare PAC, PT, AT şi 

execuţie 

2022-2024 

  3.Amenajare intersecție DN 7 cu 

DN 76; (SF şi proiectare PAC, 

PT, AT și execuție). 

 X  50% 

-  SF finalizat 

- în curs de demarare procedură 

de achiziţie pentru atribuirea 

contractului de servicii de 

2022-2024 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

proiectare PAC, PT, AT şi 

execuţie 

  4.Elaborare Studiu de Fezabilitate 

și Proiect Tehnic de Execuție 

realizare nod rutier Sântuhalm 

(Autostrada A1). 

 X  20% 

- în curs de finalizare Studiu de 

fezabilitate și Proiect Tehnic de 

execuție; 

- soluția tehnică este avizată 

2022 

  5.Consolidare pod pe DN 7 km 

378+534, la Simeria (actualizare 

expertiză + întocmire SF/DALI). 

 X  80% 

- aprobat în cadrul programului 

POIM 2021 – 2024,   cu derulare 

prin C.N.A.I,R.. S.A. București; 

- în curs de elaborare 

documentaţie 

2022 

  6.Pod pe DN  68A km 69+730, 

peste pârâul Dobra (actualizare 

expertiză + întocmire SF/DALI). 

 X  80% 

- aprobat în cadrul programului 

POIM 2021 – 2024,   cu derulare 

prin C.N.A.I,R.. S.A. București; 

- în curs de elaborare 

documentaţie 

2022 

  7.Pod pe DN 74 km 21+020 peste 

pârâu, la Buceș (actualizare 

expertiză + întocmire SF/DALI) 

 X  80% 

- aprobat în cadrul programului 

POIM 2021 – 2024,   cu derulare 

prin C.N.A.I,R.. S.A. București; 

- în curs de elaborare 

documentaţie 

2022 

  8.Pod pe DN 66A km 20+508 

peste pârâul Sterminos, la Uricani 

(actualizare expertiză + întocmire 

SF/DALI). 

 X  80% 

- aprobat în cadrul programului 

POIM 2021 – 2024,   cu derulare 

prin C.N.A.I,R.. S.A. București; 

- în curs de elaborare 

documentaţie 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  9.Consolidare pod DN 7 km 

397+806, la Mintia (actualizare 

expertiză + întocmire SF/DALI).  

 X  80% 

- aprobat în cadrul programului 

POIM 2021 – 2024,   cu derulare 

prin C.N.A.I,R.. S.A. București; 

- în curs de elaborare 

documentaţie 

2022 

  10.Consolidare DN 74 km 

26+900 – km 27+400 (proiectare 

PAC, PT, AT și execuție). 

 X  50% 

- obiectiv aprobat în cadrul 

Listei obiectivelor de reparaţii 

capitale finanţate de la bugetul 

de stat pe anul 2022  

- în curs de finalizare procedură 

de achiziţie pentru atribuire 

contract de proiectare+execuţie 

2022 

  11.Consolidare DN 66A km 

16+624 – km 23+800 (proiectare 

PAC, actualizare PT, 

AT+execuţie). 

 X  50% 

- în curs de avizare PAC + PT 

conform competenţelor în 

vigoare; 

 - obiectiv cuprins în cadrul 

Listei obiectivelor de reparaţii 

capitale finanţate de la bugetul 

de stat pe anul 2022, cu credite 

de angajament aprobate în 

vederea demarării procedurii de 

achiziţie pentru execuţie lucrări 

2022-2024 

  12.Consolidare corp drum DN 74 

km 23+080 (reactualizare ET și  

întocmire DALI). 

 X   - obiectiv cuprins în POIM 

(Sursa 10 - Proiecte cu finanţare 

din fonduri externe 

nerambursabile, aferente 

perioadei de programare 

bugetară a UE2014/2020) şi 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

pentru care procedura de 

achiziţie este derulată de 

C.N.A.I.R. Bucureşti,   

  13.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 (DALI). 

 X  - obiectiv cuprins în POIM 

(Sursa 10 - Proiecte cu finanţare 

din fonduri externe 

nerambursabile, aferente 

perioadei de programare 

bugetară a UE2014/2020) şi 

pentru care procedura de 

achiziţie este derulată de 

C.N.A.I.R. Bucureşti 

2022 

  14.Pod pe DN 66A km 33+294, 

peste râul Jiul de Vest, la Câmpu 

lui Neag (proiectare+execuţie)   

 X  - obiectiv aprobat în cadrul 

Limitelor de cheltuieli, pe anul 

2022, la activitatea de întreţinere  

- în curs de derulare procedură 

de achiziţie pentru atribuire 

contract de proiectare + 

execuţie. 

2022 

  15.Pod pe DN 66A km 34+395, 

peste râul Jiul de Vest, la Câmpu 

lui Neag (proiectare+execuţie)   

 X  - obiectiv aprobat în cadrul 

Limitelor de cheltuieli, pe anul 

2022, la activitatea de întreţinere  

- în curs de derulare procedură 

de achiziţie pentru atribuire 

contract de proiectare + 

execuţie. 

2022 

 Lucrări întreținere periodică 

drumuri  

 

16.Tratamente bituminoase  

- DN 66 A km 36+496 – 

47+600 

 X 

  

- tratamente bituminoase 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  17.Covoare asfaltice  

- DN 7 km 395+400 - 

412+000 

- DN 7 km 432+000 - 

439+000 

- DN 74 km 22+200- 

26+500 (marcaj rutier) 

 X 

 

 

-covoare asfaltice 

 

 

 

 

 

-DN 74 - marcaj finalizat 

2022 

 Lucrări întreținere curentă 

drumuri 

18.Lucrări întreținere curentă pe 

timp de vară 

 X 

 

 

25% 

întreținere curentă pe timp de 

vară, întreținere curentă poduri, 

întreținerea mijloacelor de 

siguranța circulației rutiere 

2022 

  19.Lucrări întreținere curentă pe 

timp de iarnă 

X 

 
 

 

100% 

întreținere curentă pe timp de 

iarnă 

2022 

4. ECONOMIE 

-4 obiective 

5 acțiuni 5 0 0   

1. CNCAF MINVEST SA 

Deva       

-3 obctive   

3 acțiuni 

 

3 0 0   

 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. 

X    Anul 2022 

 Protejarea şi refacerea 

mediului afectat de 

activităţile miniere 

2.Monitorizarea factorilor de 

mediu, efectuarea lucrărilor de 

întreţinere.  

X    Anul 2022 

 Asigurarea unui buget 

echilibrat pentru activitatea 

3.Alocarea eficientă a resurselor 

financiare. 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

desfăşurată de CNCAF 

„MINVEST” SA  

2. Comisariatul Județean 

pentru Protecția 

Consumatorilor  

Hunedoara       

-1 obiectiv  

2 acțiuni 2 0 0   

 Ordine publică și siguranța 

cetățeanului 

1.Verificarea modului de 

respectare a prevederilor legale 

din domeniul protecției 

consumatorilor  la comercializarea 

produselor alimentare, 

nealimentare și prestarea 

serviciilor. 

X   -nr.acțiuni de control - 912 

-nr.sancțiuni aplicate - 820 

-valoare amenzi aplicate - 

306000 lei 

Anul 2022 

  2.Cercetarea petițiilor (sesizări și 

reclamații) primite din partea 

consumatorilor. 

X   -nr.petiții înregistrate - 599 

-nr.petiții soluționate - 575 

-valoare produse înlocuite/ 

contravaloare restituită - 59355 

lei 

Anul 2022 

5. ENERGIE 

-4 obiective 

9 acțiuni 4 2 3   

1. Societatea Complexul 

Energetic Hunedoara S.A.  

-2 obiective 

7 acțiuni 

 

2 2 3    

 Valorificarea activului 

Electrocentrale Deva – Mintia 

1.Solicitarea de oferte de la 

potențiali investitori sub condiția 

instalării unei noi capacități 

energetice de cel puțin 800MW. 

X    Anul 2022 

  2.Solicitarea de garanții care să 

asigure implementarea unor noi 

capacități energetice pe 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

amplasamentul termocentralei 

Mintia. 

 Decarbonarea  3.Adoptarea unei ordonanțe de 

urgență  privind constituirea unui 

nou operator economic la nivelul 

Văii Jiului. 

  X  Anul 2022 

  4.Introducerea în program de 

închidere și a exploatărilor 

miniere Livezeni și Vulcan. 

 X   Anul 2022 

  5.Continuarea implementării 

etapelor incluse în PIA pentru 

exploatările miniere Lonea și 

Lupeni. 

 X   Anul 2022 

  6.Elaborarea unui studiu de 

fezabilitate privind realizarea unui 

grup pe gaz la Termocentrala 

Paroșeni. 

  X  Anul 2022 

  7.Elaborarea unor studii de 

fezabilitate pentru dezvoltarea 

unei microhidrocentrale și a unei 

fabrici de paleți. 

  X  Anul 2022 

2. S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 

Sucursala Hidrocentrale 

Hațeg 

-2 obiective 

2 acțiuni 2 0 0   

 Acivitatea de producție 1.Realizarea unei producții de 

energie electrică estimate pentru 

anul 2022 de 449.179 MWh. 

 

Defalcarea energiei electrice pe 

unitățile de producție: 

X   Realizat în sem.I 2022: 

Total: 291.183 MWh. 

 

 

Defalcarea energiei electrice pe 

unitățile de producție 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

-Sectia Exploatare Retezat: 

286.530 MWh 

-Sectia Exploatare Râu Mare 

Aval: 84.761 MWh 

-Sectia Exploatare Strei: 73.455 

MWh 

-Microhidrocentrale: 4.433 MWh. 

-Sectia Exploatare Retezat: 

197.078 MWh. 

-Sectia Exploatare Rau Mare 

Aval: 50.417 MWh. 

-Sectia Exploatare Strei: 41.032 

MWh. 

-Microhidrocentrale: 2.656 MWh. 

 Activitatea de mentenanță 2.Realizarea programului de 

mentenanță pe  anul 2022: 

-331 lucrări 

-valoarea estimată a costurilor 

este de 12 milioane lei. 

X   2.Realizat: 

 

-239 lucrări  

-valoare de 2,47 milioane lei. 

 

Anul 2022 

6. AGRICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE RURALĂ 

-45 obiective 

115 acțiuni 81 25 9   

1. Direcția pentru Agricultură 

Județeană Hunedoara  

-27 obiective       

65 acțiuni 

 

52 5 8   

 Realizarea de cursuri de 

calificare a producătorilor 

agricoli-cursuri autorizate 

1.Cursuri - Lucrător în cultura 

plantelor 

  X 1 curs / 20 cursanți  Anul 2022 

  2.Cursuri - Lucrător în creşterea 

animalelor 

  X 2 curs / 40 cursanți  Anul 2022 

  3.Cursuri - Apicultor   X 1 curs / 20 cursanți  

 

Anul 2022 

 Realizarea de cursuri de 

instruire a beneficiarilor 

măsurilor din PNDR 

Tranzitie 2021-2022 

4.Cursuri - Măsura 10 – 

Agromediu şi climă 

 X  15 cursuri / 420 cursanți – M10 

 

Anul 2022 

  5.Cursuri - Măsura 11 – 

Agricultura ecologică 

 X  2 cursuri / 30 cursanți – M11 Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Realizarea de cursuri de 

instruire/informare a 

producătorilor agricoli 

privind normele de 

ecocondiţionalitate, codul de 

Bune practice agricole, 

P.N.D.R Tranzitie .2021-

2022, schimbări climatic, etc. 

6.Cursuri - Norme obligatorii 

privind ecocondiţionalitatea 

(G.A.E.C. şi S.M.R.) 

 

 X 

 

 17 cursuri 

 

La solicitarea beneficiarilor 

Anul 2022 

  7.Cursuri - Codul de bune practice 

în fermă 

 X  La solicitarea beneficiarilor Anul 2022 

  8.Cursuri - Adaptarea agriculturii 

la efectele schimbărilor climatice 

 X  La solicitarea beneficiarilor Anul 2022 

 Realizarea de cursuri de 

formare şi perfecţionare a 

specialiştilor D.A.J. 

9.Cursuri- Măsurile PNDR 

Tranzitie 2021-2022; măsurile de 

mediu şi climă ale PNDR, cu 

privire la posibilitatea deschiderii 

unor angajamente, la condiţiile de 

eligibilitate şi la cerinţele specific 

aplicabile în cadrul acestor 

angajamente, la standardele 

aplicabile 

Submăsurile 6.1 şi 6.3 

X   10 participanți din cadrul DAJ 

HD 

Anul 2022 

 Realizarea de acţiuni de 

diseminare în rândul 

fermierilor a măsurilor din 

PNDR 2021-2022 şi 

informare potenţialilor 

beneficiari asupra 

oportunităţilor de accesare a 

măsurilor 

10.Măsuri PNDR Tranzitie 2021-

2022. 

X   24 fermieri Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Practici, tehnologii în sistem 

ecologic şi forme de sprijin 

alocate pentru acest domeniu 

11.Consilierea fermierilor care 

doresc să practice agricultura 

ecologică. 

X   257 fermieri Anul 2022 

   12.Promovarea în  teritoriu a 

măsurilor de susţinere financiare a 

agriculturii ecologice pe perioada 

de conversie şi certificare. 

X   200 fermieri Anul 2022 

 Program de susţinere pentru 

produsele deficitare 

13.Ajutor  de  minimis /ajutor 

financiar pentru  aplicarea  

programelor  de susţinere  a 

produselor  deficitare.  

X   -43 înscriși dintre care 38 

eligibili (roșii) 

-2 înscriși dintre care 2 eligibili 

(usturoi) 

Anul 2022 

 Promovare a măsurilor din 

PNDR 2021-2022: 

Identificarea, monitorizarea 

potenţialilor beneficiari ai 

mãsurilor din PNDR şi 

informarea acestora asupra 

oportunitãţilor şi 

responsabilitãţilor în 

derularea proiectelor cu 

finanţare europeanã 

14.Sub-mãsura 4.1. – Investiţii în 

exploataţii agricole 

X   80 fermieri Anul 2022 

  15.Sub-mãsura 4.1a. – Investiţii în 

exploataţii pomicole. 

X    Anul 2022 

  16.Sub-mãsura 4.2a. – Investiţii în 

procesarea, marketingul 

produselor din sectorul  pomicol 

X    Anul 2022 

  17.Sub-mãsura 4.2. – Sprijin 

pentru investiţii în procesarea, 

marketingul produselor agricole 

X    Anul 2022 

  18.Sub-mãsura 6.1. – Sprijin 

pentru instalarea tinerilor fermieri 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  19.Sub-măsura 6.2. – Sprijin 

pentru înfiinţarea de activităţi 

negricole în zone rurale 

X    Anul 2022 

  20.Sub-mãsura 6.3. – Sprijin 

pentru dezvoltarea fermelor mici 

X    Anul 2022 

  21.Sub–măsura 6.4- Modernizarea 

activităților neagricole 

X    Anul 2022 

  22.Sub–măsura 9.1-Grupuri 

producători- pomicultură 

X    Anul 2022 

 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 

(reviste, ziare, cãrţi, broşuri, 

pliante, postere, proiecte 

tehnico-economice, 

tehnologii de culturã şi de 

creştere a animalelor, etc.) 

23.Realizare broşuri și pliante X   300 beneficiari Anul 2022 

 Realizarea de loturi 

demonstrative 

24.Domeniul vegetal 

 

X   1 lot demonstrativ în domeniul 

vegetal-porumb, 1.5 ha 

 

 Realizarea  de  demonstraţii  

practice 

 

25.Domeniul vegetal 

 

X   Tehnica aplicãrii erbicidelor la 

cultura de porumb  

Mai 2022 

 

  26.Domeniul zootehnic şi 

industrie alimentarã 

  X In semstrul II 2022 Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Realizarea/participarea la 

târguri, expoziţii, concursuri, 

festivaluri, seminarii, 

simpozioane 

30.Târguri 

 

X   Reprezentanții DAJ HD au 

participat la Târgul internațional 

de agricultură, industrie 

alimentară și ambalaje “Agraria” 

împreună cu 18 fermieri 

Mai 2022 

 

  31.Expoziții X    Anul 2022 

  32.Emisiuni radio și TV X   2 emisiuni televizate Anul 2022 

 Întocmirea documentaţiei 

specific şi eliberarea avizelor 

consultative în conformitate 

cu prevederile Legii 

nr.145/2021 pentru stabilirea 

unor mãsuri de reglementare 

a pieţei produselor din 

sectorul agricol  

33.Eliberare avize consultative 

UAT-urilor din județ 

X   259 avize consultative Anul 2022 

 Acţiuni de consiliere, 

asistenţã tehnicã individualã 

şi îndrumare a producãtorilor 

pentru desfãşurarea unor 

activitãţi în mediul rural  

34.Domeniul vegetal 

- Cultura mare, 

legumicultură, 

pomicultură, viticultură 

X   360 producători Anul 2022 

  35.Domeniul zootehnic 

- Tehnologii de creştere a 

animalelor 

X    Anul 2022 

 Mãsuri şi acţiuni în cultura 

vegetalã şi ecologicã 

36.Eliberare autorizaţie de 

înfiinţarea-defrişarea plantaţiilor 

de pomi şi arbuşti fructiferi. 

X   -5 autorizații de înființare 

plantații 

-6 autorizații de defrișare 

plantații 

Anul 2022 

  37.Eliberarea autorizaţiei tãiere 

nuc. 

X   -51 autorizații tăiere nuc Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  38.Avizarea proiectelor de 

amenajamente pastorale. 

X    Anul 2022 

  39.Participarea în Comisia 

Judeţeanã pentru prevenirea 

situaţiilor de urgenţã şi stabilirea 

pagubelor provocate de fenomene 

natural. 

X    Anul 2022 

  40.Coordonarea, monitorizarea 

suprafeţelor afectate de factorii 

naturali de risc, verificã şi 

centralizeazã documentaţia 

depusã de producãtorii agricoli 

privind suprafeţele afectate de 

calamitãţi. 

X    Anul 2022 

  41.Furnizarea de informaţii 

privind mediul deţinute de 

autoritãţile publice în 

conformitate cu cerinţele Legii 

nr.265/2006, HG 445/2009 şi HG 

nr.1076/2004. 

X    Anul 2022 

  42.Consilierea fermierilor care 

doresc sã practice agricultura 

ecologicã. 

X    Anul 2022 

  43.Promovarea în teritoriu a 

mãsurilor de susţinere financiare a 

agriculturii ecologice pe perioada 

de conversie şi certificare. 

X    Anul 2022 

  44.Înregistrarea şi avizarea fişelor 

de înscriere în agricultura 

ecologicã a operatorilor care 

produc, proceseazã, 

X   210 Fișe de înscriere în 

agricultura ecologică. 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

comercializeazã şi importã 

produse ecologice în conformitate 

cu legislaţia europeanã şi 

naţionalã în domeniu. 

  45.Transmiterea în format 

electronic la MADR a 

centralizatorului operatorilor 

înregistraţi în agricultura 

ecologicã. 

X   210 Fișe de înscriere în 

agricultura ecologică. 

Anul 2022 

 Mãsuri şi acţiuni în domeniul 

zootehnic 

46.Acordarea asistenţei 

informaţionale, logistice privind 

creşterea şi diversificarea speciilor 

şi producţiilor animaliere. 

X   65 informări Anul 2022 

  47.Promovarea conexiunii dintre 

producţia agricolã, companiile de 

procesare şi piaţa de desfacere. 

X    Anul 2022 

  48.Promovarea în teritoriu a 

mãsurilor de susţinere a 

crescãtorilor de animale 

(subvenţii, ajutoare de minimis). 

X    Anul 2022 

 Atestarea produselor 

tradiţionale în conformitate 

cu prevederile Ordinului 

nr.724/2013, cu modificãrile 

şi completãrile ulterioare, 

Ordinul nr.394/2021 

49.Identificarea operatorilor 

economici, consilierea acestora şi 

acordarea de asistenţã tehnicã 

pentru întocmirea documentaţiei 

necesare în vederea atestãrii 

produselor tradiţionale şi a celor 

obţinute conform reţetelor 

consecrate româneşti. 

  X La solicitarea operatorilor Anul 2022 

 Reţeaua de Informaţii 

Contabile Agricole 

50.Promovarea activitãţii Reţelei 

de Informaţii Contabile Agricole. 

  X Operatori privati colectare date Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Scoaterea din circuitul agricol 

a terenurilor aflate în 

extravilanul localitãţilor 

51.Preluarea şi verificarea 

dosarelor/Eliberarea deciziei. 

X   32 decizii emise Anul 2022 

 Introducerea terenurilor în 

intravilanul localitãţilor 

52.Preluarea şi verificarea 

dosarelor/Transmiterea dosarelor 

la MADR. 

X   26 dosare Anul 2022 

 Vânzarea terenurilor aflate în 

extravilanul localitãţilor 

conform Legii nr.17/2021 

53.Preluarea şi verificarea 

dosarelor/Transmiterea dosarelor 

la MADR. 

X   710 oferte de vânzare teren 

extrarvilan 

396,94 ha 

Anul 2022 

 Autorizarea spaţiilor de 

depozitare a cerealelor 

54.Preluarea cererilor, verificarea 

în teren/Eliberarea autorizaţiilor. 

  X Nu au fost solicitari Anul 2022 

 Autorizarea spaţiilor de 

depozitare a vinului în vrac 

55.Preluarea cererilor, verificarea 

în teren/Eliberarea autorizaţiilor 

conform Legii Viei şi Vinului 

nr.164/2015. 

  X Nu au fost solicitari Anul 2022 

 Constituirea Orgnizaţiilor 

Utilizatorilor de Apã pentru 

Irigaţii 

56.Consultanţã, îndrumare şi 

sprijin la întocmirea documentelor 

pentru autorizarea constituirii 

organizaţiilor. 

X   -1 OUAI constituit si parțial 

functional (OUAI Țara 

Hațegului) 

-1 OUAI înființare (Simeria, 

Băcia) 

-1 OUAI  constituit (Turdaș) 

Anul 2022 

 Acţiuni de asistenţã tehnicã 

de specialitate privind 

sprijinul acordat pentru 

cooperare orizontalã şi 

vertical. 

57.Coordonarea, monitorizarea 

suprafețelor afectate de factorii 

naturali de risc, verifcă si 

centralizează documentația 

depusă de producătorii agricoli 

privind suprafețele afectate de 

calamități. 

X   Calamități la 2 UAT-Uri din 

județ: 

- Vața de jos 

- Blăjeni 

Suprafete calamitate: 

- Terenuri arabile: 845Ha 

- Pășuni și fânețe: 271 Ha 

Anul 2022 

 Monitorizare, inspecții 

tehnice, verificare și control 

în domeniul agriculturii și 

58.Gestionarea şi monitorizarea 

conformităţii legumelor şi 

fructelor proaspete, cu respectarea 

X   108 societăți comerciale 

verificate 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

industriei alimentare și 

statistica agricolă, 

monitorizare piață 

legislaţiei naţionale şi comunitare 

privind organizarea comună de 

piaţă în sectorul legume şi fructe 

proaspete. 

  59.Identificarea produselor 

substituite și falsificate precum și 

respectarea prevederilor legislației 

vitivinicole naționale și 

comunitare în vigoare, privind 

producerea, comercializarea, 

depozitarea și transportul 

produselor vitivinicole. 

X   Au fost preluate un nr de 15 

probe de vin. 

Anul 2022 

  60.Verificarea  modului în care se 

respectă reglementările în vigoare 

privind comercializarea pâinii și 

produselor de panificație în 

structurile de vânzare cu 

amănuntul, 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. 

X   73 societăți comerciale verificate Anul 2022 

  61.Verificarea modului în care se 

respectă condițiile care au stat la 

baza autorizării depozitelor de 

cereale precum și a  

reglementărilor în vigoare privind 

livrarea, transportul, 

achiziționarea și depozitarea 

produselor cerealiere. 

X   11 societăți comerciale verificate Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  62.Evaluarea pe teren în domeniul 

agriculturii ecologice a modului 

de desfășurare a activității 

Organismelor de Inspecție și 

Certificare (OIC) aprobate de 

M.A.D.R., 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. 

X   17 societăți comerciale verificate Anul 2022 

  63.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. 

X   14 societăți comerciale verificate Anul 2022 

  64.Controlul fertilizanților cu  

respectarea de către toți operatorii 

X   18 societăți comerciale verificate Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

economici a prevederilor 

legislației actuale în domeniu. 

  65.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. 

X   2 societăți comerciale verificate Anul 2022 

2. Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţii în Agricultură – 

Centrul Județean 

Hunedoara 

-4 obiective 

29 acțiuni 12 17 0   

 Autorizare plăți 1.Pregatirea programărilor privind 

invitarea fermierilor la depunerea 

cererilor unice de sprijin 

Campania 2022. 

X    15.01.2022-

01.05.2022 

  2.Informarea fermierilor privind 

schemele de plată aferente 

campaniei 2022 și legislației în 

vigoare. 

X    15.02.2022-

15.05.2022 

  3.Primirea cererilor unice de 

sprijin pentru fermieri  și a 

modificărilor aferente acestora 

pentru Campania 2022. 

X    01.03-

16.05.2022 

  4.Introducerea datelor în sistem 

(captare date și verificare) a 

cererilor de sprijin. Introducerea 

în sistemul IACS a tuturor 

documentelor atașate cererilor 

(cereri de modificare, anexele 1/2. 

X    01.03-

20.06.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

listele nominale, adeverințe de la 

primarie). 

  5.Finalizarea plăților aferente 

campaniei 2021 pentru ANT și 

SCZ.  

X    30.06.2022 

  6.Actualizarea bazei de date LPIS, 

în baza declarațiilor de suprafață a 

fermierilor - Campania 2022-

Anexe 17. 

X    15.03-

30.06.2022 

  7.Rezolvarea supradeclarărilor 

/suprapunerii parcelelor din 

blocurile fizice, rezultate în urma 

controlului administrativ. 

 X   16.05-

30.07.2022 

  8.Introducerea în baza de date a 

tuturor documentelor de corecție 

și a rezultatelor controlului pe 

teren în vederea pregătirii plăților 

în avans aferente Campaniei 2022. 

 X   01.10.2022 

  9.Autorizarea la plată în avans a 

cererilor aferente Campaniei 

2022. 

 X   15.10-

30.11.2022 

  10.Autorizarea la plata finala a 

cererilor de plata  aferente 

campaniei 2022. 

 X   01.12.2022 

30.06.2023 

 Măsuri de sprijin  11.Sprijin financiar de la bugetul 

de stat în sector zootehnic și 

vegetal   

 Pentru motorina utilizată în 

agricultură: 

  - depunerea cererilor de acord 

2022 

 X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2022 

 



35 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- depunerea cererilor trimestriale 

de solicitare a ajutorului.   

31.12.2022 

   12.Sprijin financiar acordat pentru 

realizarea angajamentelor asumate 

 voluntar în favoarea bunăstării 

păsărilor (M14 T) 

  - depunerea deconturilor 

justificative pentru cele 4 perioade; 

- generarea deciziilor de plată și 

efectuarea plăților pe Campania 

2021. 

 X    

 

 

 

31.12.2022 

 

31.03.2022 

   13.Sprijin financiar acordat pentru 

realizarea angajamentelor asumate  

 voluntar în favoarea bunăstării 

porcinelor (M14T ) 

 - depunerea deconturilor 

justificative pentru cele 4 perioade; 

 - generarea deciziilor de plată și 

efectuarea plăților pe Campania 

2021. 

X 

 

 

 

 

   31.12.2022 

 

 

 

 

 

31.03.2022 

  14.Acordarea ajutorului comunitar 

privind furnizarea fructelor și 

laptelui în instituțiile școlare. 

-Semestru I 

-Semestru II 

 X    

 

 

15.06.2022 

30.09.2022 

  15.Acordarea ajutorului comunitar 

prin Programul Național Apicol. 

 X   31.10.2022 

  16.Acordarea ajutorului de stat 

privind Renta Viagera Agricolă 

-vizarea carnetelor 

  -efectuarea plăților. 

 X    

 

31.08.2022 

31.12.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  17.Acordarea unui ajutor financiar 

pentru determinarea calității 

genetice a raselor de animale 

-depunerea lunară a cererilor de 

solicitare a sprijinului financiar. 

 X   31.12.2022 

    18.Informarea  fermierilor privind 

formele de sprijin financiar, 

Măsura 8 și Măsura 15 cu privire la 

suprafețele împădurite și măsuri de 

silvomediu S2, S3, S4.  

  -Autorizare Plată Campania 2021. 

X    31.12.2022 

 

 

 

 

15.04.2022 

  19.Finalizarea introducerii in baza 

SIVGIS a parcelelor rezultate in 

urma controlului clasic si 

teledetectie  si transmiterea 

rapoartelor de control către 

fermieri si centre locale pe 

Campania 2021. 

X    15.03.2022 

 

 

  20.Finalizarea contestațiilor de la 

teledecție a rapoartelor comasate 

și introducerea lor în baza de date. 

X    15.03.2022 

 

 Control teren 21.Control anexa 17 în urma 

declarării cererii unice de plată pe 

Campania 2022. 

Verificare la fața locului a 

solicitărilor din cererea unică pe 

suprafață. 

X    15.06.2022 

  22.Predare eșantion anexa 17 

către compartimentul LPIS. 

 X   01.08.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

   23.Verificare la fața locului a 

eșantionului control CLASIC 

+supracontrol 

SMR+AGRO+GAEC+ZOOTEHN

IE. 

 X   31.06.2022 

31.12.2022 

  24.Verificare la fața locului a 

eșantionului control 

ecocondiționalitate.  

 X   15.10.2022 

   25.Verificare sesizări arderi.  X   La solicitare  

ISU 

   26.Verificare eșantion GAEC 4.   X   31.12.2022 

   27.Verificare eșantion culturi verzi 

pentru cereri 2021. 

X    31.03.2022 

  28.Verificare eșantion TPA (teren 

posibil abandonat). 

 X   30.11.2022 

 Recuperare debite 29.Introducerea  și verificarea 

proceselor verbale de constatare a 

neregulilor și de stabilire a 

creanțelor bugetare.  

 X   31.12.2022 

 

3. Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor 

Rurale Hunedoara 

-1 obiectiv 

6 acțiuni 6 0 0   

 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. 

X   100% 

 

Anul 2022 

  2.Instrumentare DCP, vizite pe 

teren și întocmire rapoarte pentru 

proiectele depuse pe sM4.1, 4.1a, 

X   100% Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

6.1, 6.3, 6.2, 6.4, 9.1, 16.4, 16.4a, 

19.2., 17.1, 9.1.  

  3.Instrumentarea Dosarelor de 

achiziții. 

X   100% Anul 2022 

  4.Promovare măsuri active din 

PNDR. 

X   100% Anul 2022 

  5.Instrumentarea eligibilității 

pentru măsurile care au fost 

lansate si care vor fi lansate în 

baza PNRR 2021-2027. 

X   100% Anul 2022 

  6.Verificarea eșantionului de 

Supracontrol APIA – Campania 

2022 , pentru masurile delegate 

(M10, 11, 13, 15) 

X   100% 

02.01.2022-30.03.2022 

Anul 2022 

4. Direcția Sanitară 

Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor 

Hunedoara       

-10 obiective  

10 acțiuni 10 0 0   

 Implementarea şi asigurarea 

respectării prevederilor 

cadrului juridic şi 

reglementărilor specifice 

activităţilor din domeniul 

sanitar veterinar şi al 

siguranţei alimentelor, cu 

respectarea legislaţiei 

naţionale şi europene; 

asigurarea supravegherii şi 

controlului aplicării şi 

respectării reglementărilor în 

1. 

- identificarea necesităţilor 

specifice; 

- elaborarea documentaţiei tehnice 

specifice; 

- transmiterea spre aprobare a 

documentaţiei;  

- transmiterea documentaţiei 

aprobate către structurile 

teritoriale ale DSVSA. 

X   acțiune implementată Anul 2022  

(conform 

programului 

strategic) 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

domeniul de activitate la 

nivel judeţean.  

 Asigurarea la nivel judeţean a 

apărării sănătăţii animalelor, 

prevenirii transmiterii de boli 

de la animale la om, a 

siguranţei alimentelor 

destinate consumului uman, 

salubrităţii furajelor pentru 

animale şi protecţiei 

mediului, în raport cu 

creşterea animalelor, 

identificarea şi înregistrarea 

bovinelor, ovinelor, 

caprinelor, suinelor. 

2.Monitorizarea şi îmbunătăţirea 

permanentă a activităţii 

desfăşurate de structurile tehnice 

de la nivelul DSVSA, după o 

concepţie unitară în domeniul 

sănătăţii animalelor, monitorizării 

şi notificării bolilor, comerțului 

intracomunitar/exportului de 

animale vii din România în ţări 

terţe; 

- transmiterea documentaţiei 

tehnice/operaţionale specifice, 

către structurile tehnice. 

X   -2026 controale oficiale pe 

domeniul sănătății animalelor 

-40575 probe recoltate și 

analizate la nivel județean pe 

domeniul sănătății animalelor 

 

Anul 2022 

(conform 

programului 

strategic) 

 Ridicarea barierelor 

economice la nivel județean, 

prin eradicarea bolilor care 

constituie obstacole în 

desfăşurarea comerţului. 

 

Îndeplinirea 

responsabilităţilor şi 

atribuţiilor de U.O.L. de 

combatere a bolilor. 

 

Îndeplinirea 

responsabilităţilor şi 

atribuţiilor în domeniul 

eradicării, controlului şi 

monitorizării bolilor 

3.Îndeplinirea responsabilităţilor 

şi atribuţiilor aferente DSVSA din 

poziţia de punct de contact, în 

domeniul sănătăţii animalelor, 

notificării şi monitorizării bolilor, 

comerțului intracomunitar/ 

exportului de animale vii din 

România în ţări terţe; 

 - elaborarea, actualizarea şi 

transmiterea documentaţiei 

tehnice/operaţionale specifice în 

domeniul sănătăţii şi bolilor la 

animale. 

X   -164 activități de comerț 

intracomunitar/import/export 

animale vii (bovine, ovine, suine 

și păsări) 

 

-5 cazuri gestionate pentru Pesta 

Porcină Africană la mistreți 

 

-1 focar gestionat pentru Pesta 

Porcină Africană la porc 

domestic 

 

-3 focare gestionate pentru 

Anemia Infecțioasă Ecvină 

 

Anul 2022 

(conform 

programului 

strategic) 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

animalelor şi zoonozelor prin 

Programele Cofinanţate de 

Uniunea Europeană. 

-1 focar gestionat pentru 

salmonelloză la găini ouătoare 

 

 Asigurarea la nivel județean a 

implementării cerințelor 

privind bunăstarea şi nutriţia 

animalelor şi cel al S.N.C.U. 

 

Respectarea condiţiilor de 

biosecuritate şi bunăstare în 

fermele de animale. 

4.Coordonarea, monitorizarea şi 

îmbunătăţirea permanentă a 

activităţii desfăşurate de 

structurile tehnice de la nivelul 

DSVSA, după o concepţie unitară, 

în domeniul bunăstării şi nutriţiei 

animalelor şi cel al S.N.C.U. 

X   -161 controale oficiale pe 

domeniul bunăstării și nutriției 

animalelor și cel al SNCU 

Anul 2022  

(conform 

programului 

strategic) 

 Asigurarea la nivel judeţean a 

implementării cerinţelor 

privind siguranţa alimentelor, 

de la producerea materiilor 

prime până la distribuirea 

alimentelor către consumator 

şi asigurarea unui nivel înalt 

de protecţie a vieţii şi 

sănătăţii umane bazat pe 

analiza riscului. 

5.Coordonarea eficientă, respectiv 

organizarea periodică a activităţii 

în domeniul siguranţei 

alimentelor, igienei şi expertizei 

produselor alimentare, desfăşurate 

de structurile din cadrul DSVSA, 

prin elaborarea şi transmiterea 

planurilor cifrice în baza 

Programului acţiunilor de 

supraveghere, prevenire şi control 

al bolilor transmisibile de la 

animale la om prin intermediul 

alimentelor.  

X   - 2375 controale oficiale pe 

domeniul siguranței alimentelor 

de origine animală și 

nonanimală 

Anul 2022  

 (conform 

programului 

strategic) 

 

 

 Protejarea, la nivel judeţean, 

a intereselor consumatorilor 

incluzând practici corecte în 

comerţul cu alimente, ţinând 

cont, atunci când este cazul, 

de protecţia sănătăţii plantelor 

şi a mediului înconjurător;    

6.Monitorizarea periodică a 

activităţii desfăşurate de 

structurile din cadrul DSVSA prin 

primirea şi centralizarea datelor 

tehnice transmise cu privire la 

controlul oficial, rezultatele 

acţiunilor de supraveghere în 

X   - 4255 probe recoltate și 

analizate la nivel județean pe 

domeniul siguranței alimentelor 

de origine animală și 

nonanimală (Program Strategic 

și Program Autocontrol) 

 

Anul 2022  

 (conform 

programului 

strategic) 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

Realizarea liberei circulaţii a 

alimentelor şi a hranei pentru 

animale, fabricate sau puse pe 

piaţă, în conformitate cu 

principiile şi cerinţele 

generale prevăzute în 

legislaţia aplicabilă. 

domeniul siguranţei, igienei şi 

expertizei produselor alimentare, 

monitorizării zoonozelor, 

parametrilor fizico-chimici, 

microbiologici, reziduuri şi 

contaminanţi din produsele 

alimentare, precum şi a 

schimburilor 

intracomunitare/exportului de 

produse de origine 

animală/nonanimală. 

- 988 probe planificate și 

recoltate în cadrul Programului 

Strategic 

 

- 3267 probe recoltate în cadrul 

Programului de autocontrol 

 

 Asigurarea permanentă a 

coordonării, monitorizării şi 

îmbunătăţirii activităţii 

desfăşurate de structurile 

tehnice de la   nivelul 

DSVSA, după o concepţie 

unitară, în domeniul 

siguranţei alimentelor. 

Creşterea eficienţei şi 

îmbunătăţirea activităţilor, 

prin implicarea permanentă 

pe domeniul de activitate. 

7.Coordonarea şi monitorizarea 

permanentă a activităţii 

structurilor tehnice de la nivelul 

DSVSA, prin monitorizarea 

implementării Planurilor cifrice, 

elaborate la nivel judeţean în 

conformitate cu Programul 

Strategic aprobat, în domeniul 

siguranței alimentelor, precum  şi 

primirea/centralizarea/analiza 

rezultatelor obţinute în urma 

activităţii de control oficial cu 

diverse tematici. 

X   - 2732 controale oficiale pe 

domeniul siguranței alimentelor 

de origine animală și 

nonanimală 

Anul 2022  

 (conform 

programului 

strategic) 

 

 Asigurarea permanentă a 

îndeplinirii eficiente a 

responsabilităţilor DSVSA 

privind SRAAF, AAC prin 

întocmirea documentaţiilor 

tehnice specifice şi raportarea 

8.Derularea activităţilor specifice 

SRAAF/AAC la nivel judeţean; 

- elaborarea şi transmiterea 

documentaţiei specifice, după caz. 

X   -81 alerte pentru produse 

alimentare soluționate prin 

platforma i-SRAFF si AAC 

 

De câte ori 

se impune 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

către structurile 

coordonatoare. 

 Realizarea, monitorizarea şi 

controlul activităţii de 

Control oficial, desfăşurată de 

structurile de la nivelul 

DSVSA, 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. 

9.Planificarea controalelor 

oficiale, monitorizarea activităţii 

de Control oficial din domeniul 

sanitar-veterinar, desfăşurată în 

toate obiectivele supuse 

autorizării/înregistrării şi/sau 

controlului sanitar–veterinar şi 

pentru siguranţa alimentelor, 

indiferent de forma lor de 

organizare; 

- asigurarea planificării activităţii 

şi a raportării rezultatelor pentru 

desfăşurarea unei activităţi de 

Control oficial, coerente şi 

unitare, pe tot teritoriul judeţului. 

X   -4758 controale oficiale realizate 

de toate structurile la nivel 

județean 

 

-44830 probe recoltate și 

analizate la nivel județean pe 

domeniul sănătății animalelor și 

siguranței alimentelor 

Anul 2022  

 (conform 

programului 

strategic) 

 Dezvoltarea cooperării cu 

instituţiile statului, organizaţii 

nonguvernamentale, alte 

autorităţi locale implicate, 

conform limitelor de 

competenţă legale.  

 

10. 

- identificarea necesităţilor 

specifice;  

- elaborarea documentaţiei tehnice 

specifice; 

- transmiterea spre aprobare a 

documentaţiei;  

- transmiterea documentaţiei 

aprobate către structurile 

implicate. 

X   -acțiune implementată De câte ori 

se impune 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

5. ANIF- Filiala Teritorială de 

Îmbunătățiri Funciare 

Hunedoara 

-3 obiective 

5 acțiuni 1 3 1   

 Strategia de gestionare a 

apei în agricultură 

      

 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. 

 

 

X   Asigurarea unui nivel optim al 

apei pentru irigații pe o lungime 

de 23 km canale de aducțiune 

principale 

La cererea 

OUAI  

  2.Eliminarea degradărilor apărute 

la construcțiile hidrotehnice 

aferente canalelor de irigații. 

 X  -Reparații obloane 

-Decolmatări stăvilare, podețe, 

stabilizatoare. 

La cererea 

OUAI 

 Măsuri pentru exploatarea 

amenajărilor de îmbunătățiri 

funciare supuse 

reabilitării/modernizării, 

astfel încât să se prevină 

folosirea ineficientă a apei, 

excesul de umiditate, 

eroziunea și poluarea solului 

și să se promoveze protecția 

mediului în conformitate cu 

standardele de mediu. 

3.Lucrări de I+R în amenajările 

Desecare Brad-Vața, Combaterea 

eroziunii solului Vața-Ocișor, 

Combaterea eroziunii solului 

Rapolt Geoagiu și desecare 

Orăștie Romos Aurel Vlaicu. 

 

 X  În faza de licitaţie : “Lucrări de 

I+R la infrastructura de 

îmbunătăţiri Funciare din 

Amenajarea Desecare Brad Vaţa 

cod 477, aflată în administrarea 

Filialei Teritoriale de  

Hunedoara". 

31.12.2022 

 Managementul resurselor de 

apă 

4.Utilizarea rațională pentru 

agricultură a resurselor de apă 

supraterane. 

 X  Nu s-au aplicat udări. 

La cererea OUAI se va livra apă 

pentru irigații. 

La cerere 

OUAI 

  5.Modernizarea sistemelor de 

irigații existente: 

  X Conform aprobare liste 

investiţii. 

Conform 

aprobare 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- Modernizarea amenajării de 

irigații Ostrov Clopotiva faza 

întocmire Notă Conceptuală 

și Temă de Proiectare. 

listă 

investiții. 

7. SĂNĂTATE 

-17 obiective 

145 acțiuni 97 16 32   

1. Direcția de Sănătate 

Publică a Județului 

Hunedoara 

-12 obiective        

127 acțiuni 84 11 32   

 CONTROL ÎN SĂNĂTATE 

PUBLICĂ 

1.Actiune de recontrol în unitățile 

sanitare cu paturi ATI privind 

verificarea stadiului de 

implementare a măsurilor dispuse 

la ontroalele anterioare. 

X   7 acțiuni 17.01-

10.02.2022 

 

  2.Actiune tematică de control 

pentru verificarea  articolelor 

tratate. 

    X    6 acțiuni 03.01-

31.01.2022 

  3.Actiune tematică privind 

verificarea respectării legislației 

în vigoare privind apele potabile 

îmbuteliate și apele minerale 

naturale îmbuteliate. 

X   27 acțiuni 07.02-

18.02.2022 

 

  4.Acțiune tematică de control 

privind verificarea prestatorilor de 

servicii pentru dezinfecție,  

dezinsecție și deratizare. 

X      10 actiuni     01.02 -

28.02.2022 

  5.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea spitalelor de 

urgență și a institutelor privind  

conformarea la legislația în 

X   2 actiuni 01.03-

31.03.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

vigoare. 

  6.Acțiune tematică de control 

privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitățile medicale 

din spitale de urgență și institute. 

X    2 actiuni 01.03-

31.03.2022 

 

  7.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea produselor 

biocide. (producători, importatori, 

utilizatori). 

    X      35 actiuni  01.03-

31.03.2022 

  8.Acțiune tematică privind 

verificarea respectării legislației 

în vigoare din domeniul 

suplimentelor  alimentare din aria 

de responsabilitate a Ministerului 

Sănătății și al alimentelor cu 

adaos de vitamine, minerale și 

alte substanțe, precum și 

verificarea legislației referitoare 

la mențiunile nutriționale și de 

sănătate înscrise pe aceste 

categorii de alimente. 

X   27 actiuni 04.04-

22.04.2022 

 

  9.Acțiune tematică de control 

privind condițiile de  

aprovizionare cu apă potabilă a 

localităților din zona urbană. 

X   17 actiuni 01.04-

29.04.2022 

 

  10.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea spitalelor  

municipale și orășenești privind 

conformarea la legislația în 

vigoare.  

X   9 actiuni 02.05-

31.05.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  11.Acțiune tematică de control 

privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitățile  

medicale din spitale municipale 

și orășenești. 

X    02.05-

31.05.2022 

 

  12.Acțiune tematică pentru 

verificarea respectării legislației 

în vigoare privind alimentele 

tratate cu radiații ionizante. 

X   58 actiuni 16.05-

31.05.2022 

 

  13.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea unităților 

acreditate din domeniul 

transplantului, privind 

gestionarea reacțiilor si 

incidentelor adverse. . 

X   1 actiune 01.06-

17.06.2022 

 

  14.Acțiune tematică de control 

privind verificarea respectării 

legislației în vigoare din 

domeniul materialelor în contact 

cu alimentul. 

X   43 actiuni 01.06-

15.06.2022 

 

  15.Acțiune tematică de control 

privind condițiile de   

aprovizionare cu apă potabilă a 

localităților din zona rurală. 

X   14 actiuni 01.06-

30.06.2022 

 

  16.Acțiune tematică de control în 

centrele de transfuzie sanguine 

județene și a municipiului  

București, a unităților de 

transfuzie sanguină – testarea și 

prelucrarea, stocarea și distribuția 

componentelor sanguine. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

04.07-

29.07.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  17.Acțiune tematică pentru 

verificarea respectării legislației 

în domeniul aditivilor alimentari 

destinați consumului uman.  

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

04.07-

29.07.2022 

 

  18.Acțiune tematică de control în 

unitățile de dializă publice și 

private privind conformarea la 

legislația în vigoare. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

01.08-

31.08.2022 

 

  19.Acțiune tematică privind 

verificarea respectării legislație 

în vigoare privind mențiunile  

nutriționale și de sănătate  

înscrise pe alimente. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

08.08-

19.08.2022 

 

  20.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea  conformității 

apelor de îmbăiere. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

01.08-

31.08.2022 

 

  21.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea laboratoarelor 

de analize privind conformarea la  

legislația în vigoare. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

05.09-

30.09.2022 

 

  22.Acțiune de control privind 

verificarea unităților de 

învățământ preuniversitar,  

cabinete medicale școlare;  

verificarea  respectării  Legii nr. 

123/2008 pentru o alimentație 

sănătoasă în unitățile  de 

învățământ preuniversitar, 

precum și privind acordarea de 

fructe, produse lactate și de 

panificație pentru elevi. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

12.09-

29.09.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  23.Acțiune tematică de control 

pentru verificarea produselor 

biocide cu substanțe active 

aprobate / neaprobate. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

01.09-

30.09.2022 

 

  24.Acțiune tematică de control în 

Centrele rezidențiale pentru 

copii/tineri cu deficiențe 

neuropsihiatrice și în Centrele 

rezidențiale pentru vârstnici. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

03.10- 

20.10.2022 

 

  25.Acțiune tematică de control 

privind verificarea alimentelor cu 

destinație nutrițională specială, 

inclusiv controlul etichetării 

privind mențiunile nutriționale și 

de sănătate înscrise pe acestea.  

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

03.10-

31.10.2022 

 

  26.Acțiune tematică de control 

privind verificarea  produselor 

cosmetice (producători, 

importatori, distribuitori, unități 

de desfacere, utilizatori,          

după caz).   

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

03.10-

31.10.2022 

 

  27.Acțiune tematică de control de 

verificare a  cabinetelor de 

medicină dentară. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

01.11-

29.11.2022 

 

  28.Acțiune tematică de control 

privind verificarea respectării 

prevederilor art. 10 Amalgamul 

dentar din Regulamentul nr. 

2017/852 privind mercurul și de 

abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 1102/2008. 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

01.11-

30.11.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  29.Acțiune tematică de control 

privind verificarea cabinetelor de 

înfrumusețare și a cosmeticelor 

profesionale 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

05.12 - 

30.12.2022 

  30.Acțiune tematică de control 

privind verificarea condițiilor 

igienico-sanitare de funcționare a 

unităților de turism. 

 X  28 actiuni Anul 2022 

  31.Acțiune tematică de control 

privind verificarea respectării 

legislației sanitare în vigoare în 

cabinetele de înfrumusețare 

corporală și săli de întreținere 

corporală. 

 X  12 actiuni Anul 2022 

  32.Acțiune tematică de control 

privind verificarea  respectării 

legislației sanitare în vigoare în 

cabinetele de medicină de 

familie. 

  

X 

 25 actiuni Anul 2022 

  33.Acțiune tematică de control 

privind verificarea  respectării 

legislației sanitare în vigoare în 

centrele de permanență. 

 X  4 actiuni Anul 2022 

  34.Acțiune tematică de control 

privind verificarea  respectării 

legislației sanitare în vigoare în 

unitățile de alimentație publică, 

cu ocazia sărbătorilor pascale, 

respectiv a Sărbătorilor de iarnă. 

X   45 actiuni Anul 2022 

 SUPRAVEGHERE ÎN 

SĂNĂTATE PUBLICĂ 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Prevenția și educația în 

sănătate - transformarea 

paradigmei actuale într-o 

paradigmă preventivă 

35.Realizarea Programului 

Național de Imunizare. 

 

X   -Vaccinari la vârstele prevăzute în 

Calendarul național de vaccinare: 

-Hep B pediatric: 964 

-BCG: 927 

-DTPa-VPI-Hib-Hep.B: 2840 

-DTPa – VPI: 407 

-RRO: 1452 

-Pneumococic conjugat: 2754 

-dTpa: 879 

 

-Vaccinari la grupele populaționale la 

risc: 

-dTpa gravide: 3 

-Gripal: 3648 

-HPV: 721  

 

Vaccin impotriva Covid-19: 

-Vaccin Pfizer: 14183 

-Vaccin Moderna: 661 

-Vaccin Janssen: 2182 

-Vaccin Pfizer-Ped: 162 

Anul 2022 

 Dezvoltarea sistemului de 

sănătate publică la nivel 

național, regional și local în 

vederea eficientizării 

supravegherii și controlului 

bolilor transmisibile 

36.Realizarea Programului 

Național de Supraveghere și 

Control al Bolilor Transmisibile 

Prioritare. 

 

X   -43 actiuni realizate 

-32 focare boli transmisibile 

investigate 

 

Anul 2022 

  37.Realizarea Programului 

Național de Supraveghere și 

Control al Infecțiilor 

Nosocomiale. 

X   Rata de incidenta IAAM <1% 

din totalul pacientilor spitalizati 

Anul 2022 

  38.Supravegherea și Controlul 

Infecției HIV/SIDA. 

X   Procent gravide testate >80% Anul 2022 

  39.Supravegherea și Controlul 

Tuberculozei. 

X   3808 cazuri Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 EVALUARA FACTORILOR 

DE RISC DIN MEDIU 

      

 Igiena alimentației 40.Supravegherea stării de nutriție 

și a alimentației populației. 

X   1 actiune Anul 2022 

  41.Monitorizarea aditivilor 

alimentari. 

X   1 actiune Anul 2022 

  42.Monitorizarea calității 

suplimentelor alimentare. 

X   1 actiune Anul 2022 

  43.Monitorizarea alimentelor 

tratate cu radiații. 

X   1 actiune Anul 2022 

  44.Monitorizarea alimentelor cu 

adaos de vitamine minerale și alte 

substanțe cu rol fiziologic. 

  X Nu s-au identificat 

unități/producători in județ 

Anul 2022 

  45.Monitorizarea apelor minerale 

naturale îmbuteliate. 

X   1 actiune Anul 2022 

  46.Monitorizarea nivelului de iod 

din sarea iodată pentru consumul 

uman. 

X   2 actiuni Anul 2022 

  47.Evaluarea riscului chimic și 

bacteriologic al alimentelor 

destinate unor grupuri specifice. 

  X Nu s-au identificat 

unități/producători in județ 

Anul 2022 

  48.Rolul alimentului în izbucnirile 

de toxiinfectii alimentare din 

Romania. 

  X Nu au fost inregistrate 

toxiinfectii alimentare 

Anul 2022 

  49.Supravegherea băuturilor tip 

cidru. 

  X Nu exista la nivelul judetului 

unitati care produc bauturi tip 

cidru 

Anul 2022 

  50.Verificarea respectării limitelor 

de migrare pentru materialele și 

obiectele care vin în contact cu 

alimentele. 

X 

 

 

  1 actiune Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  51.Controlul microbiologic al 

recipientelor și materialelor de 

ambalaj în contact cu alimentul. 

X   1 actiune Anul 2022 

  52.Evaluarea conformității la 

normele de igienă și sănătate 

publică în vederea autorizării 

sanitare a producătorilor de apă 

minerală naturală îmbuteliată 

(autorizare și vizare anuală). 

X   1 viza 

1 autorizare 

Anul 2022,  

la solicitare 

  53.Evaluarea conformității la 

normele de igienă și sănătate 

publică a obiectivelor de igiena 

alimentației, în vederea notificării 

sanitare. 

X   160 evaluari Anul 2022,  

la solicitare 

  54.Asistență de specialitate în 

sănătate publică, consultanță de 

specialitate, prestații servicii. 

X   7 asistente de specialitate Anul 2022,  

la solicitare 

 Medicina muncii 55.Supravegherea expunerii 

profesionale la agenții cancerigeni 

(lotul IV). 

X   Comunicare si informare, 

conform Metodologiei 

Supreavegherea expunerii 

profesionale la agentii 

cancerigeni (lotul IV) 

Anul 2022 

  56.Microclimatul locurilor de 

muncă: normative, capacitate de 

evaluare și efecte asupra stării de 

sănătate. 

X   S-au finalizat 4 formulare 

(Chestionarul 1 si 2) 

Anul 2022 

  57.Aspecte în expunerea 

profesională la particule și gaze la 

locurile de muncă în care sunt 

emisii diesel. 

 X  Nu au fost aplicate chestionare 

pentru semestru I 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  58.Morbiditatea profesională în 

rândul populației vârstnice active 

comparativ cu morbiditatea 

profesională la celelalte grupe de 

vârstă . 

 X  Nu s-au primit datele solicitate Anul 2022 

  59.Expunerea profesională la 

radiații ionizante. 

 X  Nu s-au primit datele solicitate. Anul 2022 

  60.Monitorizarea incidenței 

bolilor profesionale și a 

absenteismului medical prin boală 

profesională. 

X   Au fost declarate 19 cazuri de 

imbolnavire cu caracter 

profesional/semestrul 1 2022 si 

s-au inregistrat 341 zile de 

incapacitate temporara de munca 

prin boala 

profesionala/semestrul 1 2022 

Anul 2022 

  61.Evaluarea conformității la 

normele de igiena și sănătate 

publică a obiectivelor de medicina 

muncii, în vederea notificării 

sanitare. 

  X Nu au fost solicitate evaluari de 

acest tip 

Anul 2022,  

la solicitare 

  62.Asistență de specialitate în 

sănătate publică, consultanță de 

specialitate, prestații servicii. 

X   2 evaluari Anul 2022,  

la solicitare 

  63.Expertizarea locurilor de 

muncă 

X   12 buletine de determinare prin 

expertizare 

Anul 2022,  

la solicitare 

  64.Protecția maternității la locul 

de muncă 

X   33 evaluari Anul 2022,  

la solicitare 

  65.Determinări ale condițiilor de 

muncă 

X   19 determinari ale nivelului de 

zgomot 

Anul 2022,  

la solicitare 

 Igiena mediului 66.Supravegherea calității apei 

potabile distribuite în sistem 

X   aprox 220 probe recoltate Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

centralizat în zonele de 

aprovizionare mari. 

  67.Monitorizarea apelor potabile 

îmbuteliate, altele decât apele 

minerale naturale sau decât apele 

de izvor. 

X   1 Proba recoltata pentru 

radioactivitate trimisa la CRSP 

Cluj 

Anul 2022 

  68.Monitorizarea intoxicatiilor 

acute cu monoxid de carbon, 

băuturi alcoolice, ciuperci sau alte 

produse. 

X    Anul 2022 

  69.Supravegherea calității apei 

potabile distribuite în sistem 

centralizat în zonele de 

aprovizionare mici. 

X   aprox 500 probe recoltate Anul 2022 

  70.Evaluarea impactului asupra 

sănătății a poluanților din aerul 

ambiant în mediul urban. 

X    1 evaluare, s-a realizat 

completarea  datelor primite de 

la APM 

Anul 2022 

  71.Supravegherea produselor 

cosmetice în relație cu sănătatea 

umană. 

  X Se vor realiza in trim IV Anul 2022 

  72.Supravegherea activiății 

bactericide  și fungicide a 

antisepticelor și a dezinfectantelor 

chimice din categoria TP1. 

  X Se vor realiza in trim III Anul 2022 

  73.Monitorizarea sistemului de 

gestionare a deșeurilor rezultate 

din activitatea medicală. 

X   2 monitorizari/unitate sanitara Anul 2022 

  74.Supravegherea cernelurilor din 

tatuajele și machiajele permanente 

(TMP), în relație cu sănătatea 

umană. 

  X Se vor realiza in trim IV Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  75.Supravegherea calității apei de 

fântână și a apei arteziene de 

utilizare publică. 

  X Recoltarea probelor de apa se 

vor realiza in sem II 

Anul 2022 

  76.Supravegherea calității apei de 

îmbăiere. 

  X Nu exista zone de imbaiere Anul 2022 

  77.Evaluarea conformității la 

normele de igienă și sănătate 

publică în vederea autorizării 

sanitare sau expertizării anuale a 

stațiilor de tratare a apei potabile 

în sistem centralizat și a 

producătorilor de apă potabilă 

imbuteliată (autorizare și vizare 

anuală). 

X   35 autorizatii si vize Anul 2022,  

la solicitare 

  78.Evaluarea conformității la 

normele de igienă și sănătate 

publică în unități de cazare, unități 

de înfrumusețare, servicii 

funerare, activitați sportive 

(unitați de cazare, coafor, frizerie, 

cosmetică, masaj, tatuaj, saloane 

de bronzat, servicii funerare, 

activități sportive ) în vederea 

notificării sanitare.  

X   73 notificari sanitare Anul 2022,  

la solicitare 

  79.Asistența de specialitate în 

sănătate publică, consultanță de 

specialitate, prestări servicii. 

X   65 asistente de specialitate Anul 2022,  

la solicitare 

 Igiena școlară 80.Impactul pandemiei COVID-

19 asupra comportamentelor 

copiilor din ciclul primar (8- 9 

ani) - proiectul COSI 

 X  Se deruleaza la sfarsitul anului 31.12.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  81.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. 

X   1 actiune 30.07.2022 

  82.Evaluarea morbidităţii cronice 

prin dispensarizare în 

colectivităţile de copii şi tineri. 

X   1 actiune 30.07.2022 

  83.Supravegherea stării de 

sănătate a copiilor şi 

adolescenţilor din colectivităţi 

prin efectuarea triajului 

epidemiologic după vacanţe. 

X   2 actiuni după fiecare 

vacanţă 

şcolară 

  84.Supravegherea condițiilor 

igienico sanitare în colectivitățile 

de copii și tineri. 

X   32 actiuni Anul 2022, 

conform 
metodologiei 

  85.Autorizarea sanitară a 

funcţionării în baza declaraţiei pe 

propria răspundere. 

X   28 evaluari Anul 2022, 

la solicitare 

  86.Asistenţă de specialitate de 

sănătate publică, la cererea 

persoanelor fizice şi juridice. 

X   20 asistente de specialitate Anul 2022, 

la solicitare 

  87.Activitatea de orientare școlară 

și profesională din cadrul 

Comisiei Medicale de Orientare 

Școlară și Profesională. 

X   7 actiuni Anul 2022, 

la solicitare 

 ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

ȘI PROGRAME 

      

 Reconfigurarea 

sustenabilității si asigurarea 

88.Indrumarea tehnică și 

metodologică a activității de 

X 

 

  196 medici de familie 

30 avize prelungire activitate 

Permanent 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

unor standarde de calitate și 

siguranță în sistemul de 

sănătate 

 

asistenţă medicală primară și 

ambulatorie de specialitate. 

89.Participarea la implementarea 

strategiilor de reforma în 

domeniul asistenței medicale 

primare și ambulatorii, elaborate 

și aprobate de Ministerul 

Sănătății. 

90.Monitorizarea modului în care 

personalul din cabinetele 

medicilor de familie și din 

cabinetele medicilor din 

ambulatoriul de specialitate 

respectă obligațiile reglementate 

prin acte normative. 

91.Participare în comisiile de 

evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap din județul Hunedoara. 

92.Activități specifice în cadrul 

comisiilor constituite la nivelul 

CJAS Hunedoara: 

- Comisiile paritare de 

stabilire a necesarului de 

medici; 

- Comisia de stabilire a 

numărului de paturi 

contractabile; 

- Comisiile de evaluare a 

furnizorilor de servicii 

medicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

(medici de familie, medici 

specialisti) 

 

 

 

 

 

 

Raportari lunare/trimestriale in 

cadrul PNSP 

 

 

 

 

 

25 de intalniri 

 

 

 

 

 

1 comisie- asistenta medicala 

ambulatorie 

 

14 intalniri 

 

 

24 comisii concurs 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

93.Participarea în comisii de 

concurs pentru ocuparea 

posturilor vacante de medici 

specialiști în unitățile sanitare din 

județ. 

 Ameliorarea continuă a 

calității serviciilor medicale și 

îmbunătățirea sănătății 

populației 

 

94.Coordonarea, implementarea, 

monitorizarea, analiza și 

evaluarea  programelor naționale 

de sănătate publică la nivel 

județean. 

95.Transmiterea către structurile 

de specialitate din cadrul 

Ministerului Sănătății a cererilor 

lunare de finanțare fundamentate, 

însotite de documentele 

justificative, conform legii, pentru 

realizarea deschiderilor de credite 

bugetare pentru derularea 

programelor naționale de sănătate, 

cu încadrarea în fondurile 

aprobate și la termenele stabilite 

potrivit dispozițiilor legale în 

vigoare. 

96.Coordonarea și monitorizarea 

activității centrelor de permanență 

din județ. 

97.Coordonarea acțiunilor 

prioritare pentru monitorizarea, 

tratamentul și îngrijirea 

pacienților critici din secțiile ATI, 

pentru monitorizarea, tratamentul 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

  13 programe de Sanatate 

 

 

 

 

6 cereri de finantare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 centre de permanenta 

6 raportari lunare, 1 raportare 

semestriala 

 

2 rapoarte de activitate 

trimestriale  

2 raportari de indicatori de 

activitate 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

și îngrijirea pacienților critici cu 

infecții emergente și reemergente.  

98.Coordonarea activității de 

trimitere la tratament în străinătate 

a unor categorii de bolnavi, 

conform Ordinului MS 

nr.50/2004. 

99.Monitorizarea evolutiei 

indicatorilor de natalitate, 

mortalitate a copilului, mortalitate 

materna, morbiditate şi avorturi. 

100.Analizarea aspectelor 

organizatorice ale asistenței 

medicale a gravidei, lăuzei și 

copilului, în raport cu dinamica 

morbiditătii și mortalității la 

aceste categorii, și propunerea de 

măsuri de organizare/reorganizare 

a structurilor sanitare din teritoriu. 

101.Coordonarea la nivel județean 

a activității de asistență medicală 

comunitară.   

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

1 raport de analiza 

 

 

 

Program National de Sanatate a 

femeii si copilului – 2 raportari 

trimestriale 

 

 

 

 

 

20 asistenti medicali comunitari 

2 mediatori sanitari 

 EVALUARE ȘI 

PROMOVARE A 

SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIE 

PENTRU SĂNĂTATE 

      

  102.Campanie „Gripa si 

vaccinarea antigripala” 

 X  Nr. beneficiari 500 

Nr. parteneri 10 

Meteriale IEC utilizate  500 

pliante 

Ianuarie 

Sept.-nov. 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  103.Campanie „Sănătatea 

Mintală” 

X   Nr. beneficiari 280 

Nr. parteneri 13 

Meteriale IEC utilizate  (280 

pliante, 20 postere,10 

infografice) 

Ianuarie 

2022 

 

 

104.Campanie „Sănătatea 

Reproducerii” 

X   Nr. beneficiari 680 

Nr. parteneri 14 

Meteriale IEC utilizate  956  

(680 pliante, 

196 postere,80 ingrafice) 

Februarie 

2022 

 

 

105.Campanie „Ziua 

Internațională a Bolilor Rare” - 28 

feb 

X   Nr. beneficiari 480 

Nr. parteneri 15 

Meteriale IEC utilizate  480 

pliante 

Februarie 

2022 

 

 

106.Campanie „Sănătatea Orală” X   Nr. beneficiari 540 

Nr. parteneri 16 

Meteriale IEC utilizate  768 (540 

pliante, 128 postere, 100 

infografice) 

Martie 2022 

 

 

107.Campanie „Ziua Mondială de 

Luptă Împotriva Tuberculozei” - 

24 mart. 

X   Nr. beneficiari 400 

Nr. parteneri 11 

Meteriale IEC utilizate  400 

pliante 

24 Martie 

2022 

 

 

108.Campanie „Vaccinarea anti-

HPV” 

X   Nr. beneficiari 540 

Nr. parteneri 14 

Meteriale IEC utilizate  680 

pliante 

Martie 2022 

 

 

109.Campanie „Ziua Mondială a 

Sănătății” – În concordanță cu cea 

stabilită de OMS 

X   Nr. beneficiari 70 

Nr. parteneri 9 

Meteriale IEC utilizate  (70 

pliante, infografic, postere, PPT) 

7 aprilie 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 

 

110.Campanie „Vaccinare” - 

„Săptămâna Europeană a 

Vaccinării”  

X   Nr. beneficiari 70 

Nr. parteneri 8 

Meteriale IEC utilizate  (70 

pliante, 20 postere, 10 

infografice,1 videoclip, PPT) 

Aprilie 

2022 

 

 

111.Campanie „Cancer” - 

„Săptămâna Europeană de Luptă 

împotriva Cancerului” 

X   Nr. beneficiari 1130 

Nr. parteneri 25 

Meteriale IEC utilizate  (1130 

pliante, 109 postere) 

Mai 2022 

 

 

112.Campanie „Efectele 

Consumului de Alcool” 

X   Nr. beneficiari 500 

Nr. parteneri 12 

Meteriale IEC utilizate  (500 

pliante, 130 postere, 65 

infografice) 

Iunie 2022 

 
 

113.Campanie „Activitate Fizică”   X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

Iulie 2022 

 
 

114.Campanie „Canicula”   X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

Iulie-august 

2022 

 
 

115.Campanie „Mediu (schimbări 

climatice, expunerea la UV, etc)” 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

August 

2022 

 
 

116.Campanie „Siguranța 

Pacientului” 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

Septembrie 

2022 

 

 

117.Campanie 

„Nutriție/Alimentație” 

„Ziua Națională a Alimentației și 

a Combaterii Risipei Alimentare” 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

Octombrie 

2022 

 

 

118.Campanie „Tutun” - „Ziua 

Națională fără Tutun - 17 

noiembrie” 

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

Noiembrie 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 

 

119.Campanie „Boli 

Transmisibile (TB, HIV,  

Hepatita)” 

„Ziua Mondială de Luptă 

împotriva HIV/SIDA” - 1 

decembrie  

  X Actiune de realizat in cursul 

sem II 

Decembrie 

2022 

 INVESTIȚII IN SĂNĂTATE       

 Realizarea unei infrastructure 

medicale moderne  

120.Finalizarea unor obiective de 

investiții începute în anii 

precedenți: 

 

-DSP.HUNEDOARA-„Reparație 

capitală Spital Județean de 

Urgență Deva-Corp spital” 

-SP.URG.PETROSANI-

„Reparație capitală RK 

Sp.Urg.Petroșani” 

-TBC.GEOAGIU-„Reparație 

capitală Complex medical, 

spălătorie morgă și capelă”. 

 X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

       X 

 

 

 

 

RK SP JUD. URG. 

DEVA=3625 mii lei 

 

Nefinantat 

 

 

Nefinantat 

Anul 2022 

  121.Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii sanitare: 

 

-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK 

Unitate Primiri Urgență UPU” 

-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK 

Securizare acces spital” 

-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK 

Spălătorie dezafectată- amenajare 

spațiu instalație angiograf” 

  X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Nefinantat 

 

Nefinantat 

 

Nefinantat 

 

 

Nefinantat 

Anul 2022 



63 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK 

Medicina internă” 

-SP.MUN.HUNEDOARA-„RK 

Stație electrică și branșamente 

energie electrică” 

-SP.MUN.LUPENI-„Centrale 

termice -7 cazane” 

             -“RK anvelopare privind 

exteriorul clădirilor” 

-SP.MUN.BRAD-„ Platforma 

oblică destinată persoanelor cu 

handicap”. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

        X 

 

Nefinantat 

 

 

Nefinantat 

 

Nefinantat 

 

Nefinantat 

  122.Dotarea unităților sanitare cu 

aparatură medicală, echipamente 

și mijloace de transport sanitar 

specific: 

 

-SP.JUD.URG.DEVA-„Aparatură 

și echipamente medicale” 

-SP.MUN.HUNEDOARA-

„Aparatură și echipamente 

medicale” 

-SP.URG.PETROSANI-

„Aparatură și echipamente 

medicale” 

-SP.MUN.LUPENI-„Aparatură și 

echipamente medicale” 

-SP.MUN.BRAD-„Aparatură și 

echipamente medicale” 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubator hibrid inchis-deschis 

si pentru transporturi 

intraspitalicesc, 

4 buc. =577 mii lei 

 

 

 

 

Incubator hibrid inchis-deschis 

si pentru transporturi 

intraspitalicesc, 

1 buc. =145 mii lei 

 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 RUNOS 123.Monitorizarea numărului de 

posturi pentru unitățile sanitare 

din județ și pentru aparatul 

propriu 

X   S-a realizat actiunea pe 

semestrul 1 2022, cu raportare la 

Ministerul Sanatatii 

Anul 2022 

  124.Formarea și perfecționarea 

personalului medical. 

X   S-a realizat actiunea pe 

semestrul 1 2022, cu raportare la 

Ministerul Sanatatii 

Anul 2022 

  125.Recunoașterea calificărilor 

profesionale în celelalte state ale 

Uniunii Europene, pentru 

profesiile de medic, medic dentist 

și farmacist, respectiv a 

certificatelor de conformitate. 

X   S-a realizat actiunea pe 

semestrul 1 2022, cu raportare la 

Ministerul Sanatatii 

Anul 2022 

  126.Asigurarea necesarului de 

resursă umană în sănătate. 

X   S-a asigurat participarea 

personalului din cadrul DSP 

Hunedoara la examenele pentru 

manageri ai unitatilor sanitare cu 

paturi, director medical si 

examenele pentru medici 

specialisti si primary, care se 

angajeaza in unitatile sanitare cu 

paturi. 

Anul 2022 

  127.Asigurarea sprijinului necesar  

în vederea bunei funcționări a 

unităților sanitare din județ, prin 

participarea în comisiile de 

examinare în vederea recrutării de 

personal sanitar. 

X   S-a realizat actiunea pe 

semestrul 1 2022, cu raportare la 

Ministerul Sanatatii 

Anul 2022 

2. Casa de Asigurări de 

Sănătate Hunedoara 

-5 obiective   

18 acțiuni 13 5 0   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Restabilirea încrederii în 

autorități,  prin aducerea  

urgentă în prima linie a 

specialiştilor din sănătate şi 

respectarea recomandărilor 

lor profesionale prin 

profesionalizarea funcţiilor 

publice   

1.Implementarea unui cadru 

legislativ nou, modern, suplu  și 

eficient. 

 

 

 

X   Grad de realizare: 100% 

 

CAS Hd  a  raspuns cu celeritate 

la solicitările CNAS si MS de   

elaborarea propunerilor de 

modificări legislative  in 

domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate 

Anul 2022 

  2.Reorganizarea și eficientizarea 

Casei de Asigurări de Sănătate și 

continuarea procesului de 

descentralizare în domeniul 

sănătății, asigurând capacitatea 

necesară de coordonare la nivel 

local. 

 X  Actiune planificată pentri 

semestrul II 2022 

 

Anul 2022 

 Accesul permanent și 

echitabil la serviciile de 

sănătate în context pandemic 

și post pandemic 

3.Încheierea și monitorizarea 

derulării contractelor de furnizare 

de servicii cu furnizori de servicii 

medicale pe domenii de asistenţă, 

cu respectarea prevederilor legale.  

X   Grad de realizare: 100% 

Actiune de contractare 

desfasurată in luna aprilie 2022. 

Au fost incheiate 492 de 

contracte, din care 64 pe 

programe naționale de sănătate , 

acoperind astfel  toate palierele 

de asistentă medicală. 

Aprilie 

2022  

  

  4.Controlul derulării contractelor  

de furnizare de servicii medicale 

CAS.    

X   Grad de realizare: 100% 

 

Conform Planului Anual de 

Control aprobat de CNAS 

Anul 2022 

   5.Asigurarea echilibrului bugetar 

şi întărirea disciplinei financiare şi 

X   Grad de realizare: 100% 

 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

contractuale la nivelul CAS 

Hunedoara. 

Conform crediltelor bugetare 

deschise de CNAS 

  6.Angajarea şi utilizarea 

fondurilor în limita creditelor 

bugetare şi de angajament 

aprobate, pe baza bunei gestiuni 

financiare 

X   Grad de realizare: 100% 

 

Conform creditelor de 

angajament si bugetare alocate 

prin fila de buget  

Anul 2022 

  7.Asigurarea funcţionării 

sistemului de asigurări sociale de 

sănătate la nivel local, în condiţii 

de eficacitate, la nivelul 

indicatorilor de performanţă, 

conform planului de management. 

X   Grad de realizare: 100% 

 

Conform indicatorilor de 

management asumați prin Planul 

de Management. 

Anul 2022 

  8.Implementarea standardelor de 

management în activitatea CAS şi 

urmărirea realizării acestora. 

X   Grad de realizare: 100% 

  

Conform standardelor de 

management asumați prin 

Contractul de management   

Anul 2022 

 Reziliența sistemului de 

sănătate. Acces sigur la 

servicii medicale de bună 

calitate, pentru fiecare 

cetățean 

9.Implementarea şi monitorizarea 

de instrumente care să asigure 

calitatea serviciilor medicale și 

siguranţa pacienţilor prin: 

- 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 

 X  Grad realizare: 65% 

  

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

practică la furnizorii de 

servicii de sănătate în 

contract cu CAS; 

- dezvoltarea unui sistem 

funcţional de monitorizare, 

evaluare şi control a 

calităţii serviciilor oferite 

de către furnizorii de 

servicii de sănătate; 

- implementarea conceptului 

sistem de guvernanţă 

clinică;   

- introducerea de 

mecanisme management al 

calității furnizorilor de 

servicii de sănătate  

publici şi privati;   

- implementarea unui 

mecanism de implicare a 

pacienților/ asociațiilor de 

pacienți şi reprezentanților 

societății civile în 

monitorizarea şi evaluarea 

furnizorilor de servicii de 

sănătate; 

- realizarea de analize/studii 

periodice privind 

satisfacția/opinia 

pacienţilor şi populaţiei 

asupra furnizorilor 

serviciilor de sănătate. 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Ameliorarea continuă a 

calității serviciilor medicale și 

îmbunătățirea sănătății 

populației 

 

10.Asigurarea accesului echitabil 

al  populaţiei la servicii de 

sănătate de bază, 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 și diversificarea 

serviciilor contractate în asistența 

medicală primară.   

X   Grad de realizare: 85% 

  

- cu exceptia zonelor in care nu 

există acoperire cu medici de 

familie 

- 198 contracte 

- contracte pentru derularea a 8 

Programe Nationale de Sănătate 

la nivelul unitatilor sanitare si 

farmaciilor cu circuit deschis 

Anul 2022 

  11.Consolidarea calitatii şi 

eficacitatii serviciilor  furnizate  și 

contractate în ambulatorul de  

specialitate, pentru creşterea 

substanţială a accesibilităţii 

tuturor cetăţenilor, mai ales din 

oraşele mici şi din localităţile 

rurale, la servicii de specialitate 

de calitate, acces la un pachet 

complet de investigaţii 

paraclinice, spitalizare de zi şi 

servicii conexe serviciilor 

medicale. 

X   Grad de realizare: 100% 

-26 de contracte încheiate cu 

CMI 

Anul 2022 

  12.Incheierea contractelor de 

furnizare de servicii medicale  

corespunzător concentrării 

asistenţei medicale spitaliceşti şi 

creării de reţele regionale de 

referinţă cu spitale de diferite 

X   Grad de realizare 100% 

  

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

grade de competenţă 

interconectate cu sectorul de 

asistenţă primară şi ambulatorie 

de specialitate , în vederea 

asigurării calității serviciilor 

medicale spitalicești, comparabile 

cu un standard European, 

  13.Creșterea accesului la servicii 

de reabilitare, recuperare, paliaţie 

și de îngrijiri pe termen lung prin 

incheierea de  contracte cu 

furnizori noi 

X   Grad de realizare 100% 

 

-1 contract de ingrijiri medicale 

la domiciliu 

Anul 2022 

  14.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, 

X   Grad de realizare 100% 

 

-19 conventii incheiate 

Anul 2022 

 E-Sanatate 

 

 

15.Asigurarea implementării unui 

sistem informatic integrat vizând 

principalii furnizori de servicii 

medicale din sănătate. 

X   Grad de realizare 100% 

  

Anul 2022 

16.Operaţionalizarea Dosarului 

Electronic de Sănătate (DES), cu 

calendar şi responsabilităţi clare 

pentru operaţionalizarea şi 

utilizarea DES, instrument 

 X  Grad de realizare: 80% 

  

Anul 2022 



70 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

medical modern pentru a cărui 

funcţionalitate se are în vedere 

perfecţionarea cadrului legislativ 

de reglementare. 

  17.Realizarea Registrelor 

Nationale de Boli  pentru 

planificarea  programelor 

nationale si a investitiilor  si 

pentru a  permite  sprijinul  

deciziilor în domeniul politicilor 

de sănătate în baza dovezilor și a 

medicinei bazate pe rezultat. 

 X  Grad de realizare: 80% 

  

Anul 2022 

  

 

18.Extinderea reglementărilor în 

domeniul telemedicinei şi a 

serviciilor asociate, prin 

asigurarea unor norme de 

reglementare specifice, dar şi a 

resurselor financiare necesare 

implementării acestui important 

palier din domeniul sanitar. 

 X  Grad de realizare: 65% 

  

Anul 2022 

8. MEDIU, APE ŞI PĂDURI  

-24 obiective 

59 acțiuni 36 13 10   

1. Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Hunedoara 

-7 obiective 

18 acțiuni 13 4 1   

 Combaterea schimbărilor 

climatice 

1.Asigurarea dialogului cu 

operatorii EU-ETS în scopul 

conformării cu cerințele Directivei 

2003/87/CE, modificată prin 

Directiva 2009/29/CE. 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 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. 

 X  In sem.I an 2022, pentru 

impaduriri teren: 

- a fost emisa 1 decizie de 

incadrare, conform Legii 

292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte 

publice și private asupra 

mediului; 

-2 documentatii se afla in 

procedura. 

 

Anul 2022 

 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. 

X   -În sem I 2022 s-a emis 1 acord 

de mediu si 3 decizii de 

incadrare conform Legii 

292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte 

publice și private asupra 

mediului; 

-În sem.I 2022 s-au emis 4 

autorizatii de mediu conform 

Ordinului 1798/2007 pentru 

aprobarea Procedurii de emitere 

a autorizaţiei de mediu.   

Anul 2022 

  4.Monitorizarea PLAM referitoare 

la cap. Calitatea și cantitatea apei. 

X   -Monitorizare semestriala Semestrial 

 Gestionarea deşeurilor 5.Autorizarea operatorilor 

economici care desfăşoară 

X   -În sem.I 2022 s-au emis 6 

autorizatii de mediu conform 

Ordinului 1798/2007 pentru 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

activităţi în domeniul gestiunii 

deşeurilor. 

aprobarea Procedurii de emitere 

a autorizaţiei de mediu  si s-au 

revizuit 5 autorizatii de mediu. 

  6.Implementarea prevederilor 

Directivei SEVESO în cazul 

activităţilor cu deşeuri şi substanţe 

periculoase. 

X   -S-au inventariat 6 obiective 

SEVESO si s-a participat la 3 

controale SEVESO. 

Anul 2022 

  7.Monitorizarea activităţii pe 

depozitul conform CMID Bârcea 

Mare - SMID Hunedoara. 

X    Anul 2022 

  8.Gestionarea bazelor de date 

referitoare la deşeuri în aplicaţia 

SIM: SIM-PCB; SIM-Ulei Uzat; 

SIM-Statistică deşeurilor (SD); 

SIM-DEEE; SIM-Ambalaje. 

 X  -Realizat: SIM-PCB si SIM-Ulei 

uzat;  

-În curs de realizare –SIM -

Statistica deseurilor (SD); SIM-

DEEE; SIM-Ambalaje. 

Anual 

  9.Urmarirea monitorizării post 

închidere a depozitelor de deşeuri 

neconforme închise în cadrul 

SMID. 

X    Anul 2022 

  10.Urmărirea  depozitului 

neconform de deşeuri industriale 

Călan, inclus în cauza CEJ 

2012/2007. 

X    Anul 2022 

 Calitatea aerului 11.Validarea zilnică a datelor 

obținute în rețeaua automată de 

monitorizare, disponibile pe site-

ul www.calitateaer.ro -APM 

Hunedoara are în funcțiune 5 stații 

automate de monitorizare a 

calității aerului. 

X   Buletine zilnice pentru 

informarea publicului,  cu 

privire la calitatea aerului in 

judet, afisate pe site: 

http://apmhd.anpm.ro/Calitatea 

aerului si pe pagina de facebook 

a APM Hunedoara. 

Zilnic 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  12.Asigurarea mentenanței 

analizoarelor pentru PM10, NOx, 

SO2, O3, CO, benzen. 

X    Anul 2022 

 Gestionarea siturilor 

contaminate și chimicale 

13.Inventarierea anuală a siturilor 

contaminate din județul 

Hunedoara. 

X   -71 situri potential contaminate Anual 

  14.Monitorizarea programelor 

post închidere pentru siturile 

ecologizate de pe fostele 

platforme industriale. 

X    Anul 2022 

  15.Gestionarea bazei de date 

referitoare la chimicale: SIM-

Substanțe chimice periculoase. 

  X Baza de date SIM - substante 

chimice periculoase a fost 

nefunctionala datorita unor 

probleme tehnice la serverul 

central de la ANPM. 

Anual 

 Biodiversitate si arii protejate 16.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 31.10.2022 – Act 

aditional nr.4/25.10.2021. 

 X  -Perioada de implementare a  

proiectului s-a prelungit pana la 

31.10.2022 prin Act aditional 

nr.4/25.10.2021; 

-In sem.I an 2022, APM 

Hunedoara, in calitate de 

partener, nu a avut actiuni de 

realizat. 

 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

Valoare proiect – 1.609 mii euro 

  17.Emiterea actelor de 

reglementare necesare 

aprobării/revizuirii planurilor de 

management pentru ariile naturale 

protejate. 

 X  -2 documentatii se afla in 

procedura 

 

Anul 2022 

  18.Emiterea actelor de 

reglementare pentru 

planuri/proiecte/activităţi desf. în 

arii naturale protejate sau în 

legătură cu ariile naturale 

protejate. 

 

 

 

X   -În sem I 2022 s-au emis 16 

decizii de incadrare conform 

Legii 292/2018 privind 

evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra 

mediului si 5 decizii de 

incadrare conform HG 

1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru 

planuri și programe; 

-În sem.I 2022 s-au emis 4 

autorizatii de mediu conform 

Ordinului 1798/2007 pentru 

aprobarea Procedurii de emitere 

a autorizaţiei de mediu. 

Anul 2022 

2. Garda Națională de Mediu - 

Comisariatul Județean 

Hunedoara     

-7 obiective 

21 acțiuni 12 0 9   

 Combaterea schimbărilor 

climatice 

1.Acținui de verificare a 

operatorilor economici care intra 

sub incidența HG 780/2006 

privind schema de comercializare 

X   100% Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

a certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră. 

  2.Acțiuni de informare a 

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.  

X   100% Anul 2022 

 Păduri 3.Acțiuni de verificare a 

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 

tăierilor ilegale de pădure. 

X   100 % Anul 2022 

 Managementul apelor și 

solului 

4.Acțiuni de verificare a 

conformării  operatorilor 

economici  care deţin staţii de 

epurare ape uzate  tehnologice cu 

privire la  respectarea valorilor 

limita la evacuare. 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem. I 2022 

Anul 2022 

  5.Acțiuni de verificare a  stării de 

salubrizare a cursurilor de apă in 

colaborare cu SGA, ISU.  

X   100% Anul 2022 

  6.Acțiuni de verificare a modului 

de respectare a legislației 

specifice,  de către societățile care 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem. I 2022 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

operează balastiere/cariere/iazuri 

piscicole cu extracție agregate. 

 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. 

X   100% Anul 2022 

  8.Verificare privind transferul de 

deşeuri conform Regulamentului 

1013/2006, la expeditori şi 

destinatari, pentru anii 2019- 

2020. 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 

  9.Verificarea respectării 

managementului deşeurilor cu 

fluxuri specifice (deșeuri de 

ambalaje, acumulatori uzați, 

anvelope uzate, VSU, DEEE-uri, 

deșeuri periculoase). 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 

  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. 

X   100 % Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Calitatea aerului și protecția 

atmosferei 

11.Verificarea realizării măsurilor 

din Planurile de calitate și din 

Planurile de menținere a calității 

aerului . 

X   100 % Anul 2022 

  12.Verificarea modului de 

respectare a  Legii nr. 24/2007 

privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităților.  

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 

  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. 

X   100 % Anul 2022 

  14.Verificarea modului de 

respectare BAT urilor privind 

calitatea aerului în conformitate 

cu prevederile Autorizațiilor 

Integrate de Mediu,  la instalațiile 

IED  

X   100 % Anul 2022 

  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 

X   100% Anul 2022 



78 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

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. 104/2011 

privind calitatea aerului 

înconjurător, în colaborare cu 

Poliția locală după caz. 

 Situri contaminate și 

chimicale 

16.Acțiuni de verificare a 

respectării prevederilor 

Regulamentului  

1906/2006(REACH) 

X   100 % Anul 2022 

  17.Acțiuni de verificare a 

respectării prevederilor 

Regulamentului 528/2012 

(biocide) 

X   100 % Anul 2022 

 Biodiversitate și arii protejate 18.Acțiuni de verificare a modului 

de comercializare și deținere a 

speciilor CITES. 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 

  19.Acțiuni de verificare a 

activităților grădinilor zoologice.  

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 

  20.Acțiuni de verificare a 

activităților desfășurate în arii 

protejate (exclusiv 

administratori/custozi). 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 

  21.Acțiuni de prevenire și 

combatere a introducerii în mediu 

  X Nu s-au dispus inspecții pentru 

sem.I 2022 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

a OMG (Organisme modificate 

genetic). 

3. Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Hunedoara 

-6 obiective 

11 acțiuni 9 2 0   

 Gospodărirea apelor 1.Realizarea Programului anual 

de gospodărire a apelor  pe anul 

2022 (lucrări de întreţinere şi 

reparaţii cu forţe proprii  la lucrări 

din administrare, lucrări de 

recalibrare a cursurilor de apă 

neamenajate). 

X  

 

 

  

 

 

31.12.2022  

  2.Lucrări de reabilitare a 

echipamentelor hidromecanice la 

căminul de vane,  la priza de apă 

Haţeg ( Sântămărie-Orlea) şi 

înlocuire conductă, jud. 

Hunedoara. 

 X 

 

 S-a întocmit caiet sarcini pentru 

realizare studiu de fezabilitate. 

Termen finalizare lucrare 2023. 

2023 – în 

funcție de 

finanțare 

  3.Dezvoltarea infrastructurii 

sistemului de gospodărire a apelor 

/ lucrări de investiţii - 

Regularizare pârâu Gurasada pe 

teritoriul comunei Gurasada, jud. 

Hunedoara. 

 X  87 % 

Finanțarea de la bugetul de stat a 

asigurat cresterea gradului de 

realizare la 87 %. 

31.12.2022 

– în funcție 

de finanțare 

 Situații de urgență (apărare 

împotriva inundațiilor și 

dispecerat) 

4.Asigurarea fluxului 

informaţional al Centrului 

operativ pentru situaţii de urgenţă 

al SGA cu instituţiile 

responsabile, conform 

regulamentelor. 

X    31.12.2022- 

în perioada 

situațiilor 

de urgență 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  5.Întocmirea rapoartelor 

informative zilnice în cazul 

producerii de inundaţii, fenomene 

hidrologice periculoase, poluări 

sau accidente la construcţii 

hidrotehnice. 

X    31.12.2022  

  6.Participarea în comisiile de 

validare a pagubelor la inundații. 

X    31.12.2022  

  7.Întocmirea rapoartelor de 

sinteză după producerea de 

inundaţii, fenomene hidrologice 

periculoase sau accidente la 

construcţii hidrotehnice cu 

evidenţierea pagubelor produse. 

X    31.12.2022  

 Inspecția teritorială a apelor 8.Efectuarea de controale de fond 

la folosinţele de apă şi balastierele 

din Bazinul Hidrografic Mureş 

aferent județului Hunedoara.   

X    31.12.2022  

 Staţia Hidrologică Deva 9.Măsurători de niveluri, debite, 

la: 

- staţii hidrometrice pe râuri si 

canale 

- staţii hidrometrice pe lacuri de 

acumulare 

- foraje 

X    31.12.2022   

 Gestionarea resurselor de apă 10.Efectuarea de controale pentru 

urmărirea şi verificarea 

producţiei. 

X    31.12.2022  

 Laboratorul de calitatea 

apelor 

11.Monitorizarea calităţii râurilor, 

lacurilor, apelor subterane prin 

analize chimice  şi biologice. 

X    31.12.2022  



81 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

4. Direcția Silvică Hunedoara 

-1 obiectiv 

4 acțiuni 0 4 0   

 Gestionarea durabilă şi 

unitară a fondului forestier 

proprietate publică a statului 

1.Regenerarea pădurilor – total        

188 ha,  

d.c.: 

- împăduriri                     64 ha  

 - regenerări naturale      124 ha    

 X   30.11.2022 

  2.Executarea unui volum de 

lucrări de întreţinere a arboretelor 

tinere de 3510 ha  

d.c.- degajări 352 ha 

       -curățiri  508 ha 

       -rărituri 2650 ha 

 X   31.12.2022 

  3.Recoltarea unui volum de 335 

mii m.c. masă lemnoasă. 

 X   31.12.2022 

  4.Evaluarea masei lemnoase 

destinată exploatării în volum de 

265 mii m.c.  

 X   31.12.2022 

5. Garda Forestieră Județeană 

Hunedoara    

-3 obiective 

 

5 acțiuni 2 3 0   

 Monitorizarea privind 

realizarea lucrărilor de 

împăduriri în fondul forestier, 

de către ocoalele silvice de 

regim 

1.Împăduriri integrale  în 

suprafețele de fond forestier 

proprietate privată - 20,7 ha 

X  

 

100% Anul 2022 

  2.Completări în suprafețele de 

fond forestier proprietate privată- 

26,2 ha 

X  
 

100% Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Eficientizarea actului de 

control la gestionarea 

fondului forestier şi la agenţii 

care exploatează, prelucrează 

şi comercializează materiale 

lemnoase şi alte produse ale 

pădurii 

3.Acțiuni de verificare a 

operatorilor care desfășoară 

activități de exploatare a masei 

lemnoase, transport de material 

lemnos, prelucrare și 

comercializare a materialelor 

lemnoase şi alte produse ale 

pădurii:40 

 

 X 

 

95% Anul 2022 

  4.Controale de fond/parțiale; 

controlul circulației materialelor 

lemnoase pe drumuri 

publice/forestiere. 

 X 

 

90% Anul 2022 

 Asigurarea utilizării 

responsabile a fondului 

cinegetic, precum și 

respectarea prevederilor 

contractelor de gestionare a 

faunei cinegetice 

5.Actiuni privind respectarea 

regimului cinegetic: 20 

 X 

 

60% Anul 2022 

9. EDUCAŢIE 

-7 obiective 

39 acțiuni 31 8 0   

1. Inspectoratul Școlar 

Județean Hunedoara 

-7 obiective 

39 acțiuni 31 8 0   

 Configurarea unui Program 

național integrat 

1. Realizarea și implementarea 

proiectelor cu finanțare europeană 

sau prin Banca Mondială, pentru 

dotarea școlilor cu echipamente 

IT și conexiune la internet. 

X   - 30 unități de învățământ liceal 

implicate în implementarea 

proiectului ROSE 

- 10 proiecte POIM aprobate, în 

implementare 

Anul şcolar 

2021-2022 

  2. Elaborarea de materiale 

complementare pentru activitatea 

 X  - Acces la resursele educaționale 

create prin proiectul CRED, 

Septembrie 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

de predare învăţare realizată pe 

suport informatic, multimedia etc. 

puse la dispoziția tuturor 

cadrelor didactice, pentru 

învățământul primar și gimnazial 

  3. Realizarea și implementarea 

proiectelor naționale de ore 

remediale pentru elevi pentru 

stimularea învățării. 

X   - Finalizarea documentelor 

proiectului național de activități 

remediale pentru elevi, 

implementat în 53 de unități 

școlare 

Anul şcolar 

2021-2022 

 Educație timpurie – acces 

pentru toți copiii în creșe și 

grădinițe 

4. Finalizarea procesului de 

preluare din perspectivă 

conceptuală și metodologică a 

creșelor în sistemul de învățământ 

județean. 

X   - un număr de 5 creșe preluate, 

cu personal și copii 

Semestrul I 

2022 

  5. Asigurarea cuprinderii tuturor 

copiilor între 3 şi 5 ani în 

grădiniţele de stat şi particulare. 

X   - 8989 copii cuprinși în 7 

grădinițe de stat și 5 grădinițe 

particulare, iunie 2022 

Septembrie 

2022 

  6. Executarea analizei de sistem si 

elaborarea de proiecte pentru 

extinderea bazei de date specifice 

reţelei unităţilor de învăţământ din 

judeţ. 

X   - o bază de date realizată, 

cuprinzând nr. unități 

învățământ, nr. elevi, nr. 

personal didactic, auxiliar și 

nedidactic, nr. directori 

Aprilie 

2022 

  7. Dezvoltarea și utilizarea 

resurselor educaționale deschise și 

a bazei materiale. 

X   - 20 resurse educaționale 

deschise/ resurse on-line pentru 

educație timpurie 

Ianuarie – 

Decembrie 

2022 

  8. Organizarea selecției și a 

stagiilor de formare profesională a 

resursei umane din creşe şi 

grădiniţe. 

X   - 2 grupe de cadre didactice au 

fost formate pe tematica 

Abilitare curriculară-educație 

timpurie. 

Ianuarie – 

Mai 2022 

 Învățământul primar și 

secundar – servicii 

9. Consilierea  cadrelor didactice 

în diversificarea strategiilor şi 

scenariilor didactice prin apelul la 

X   - Resurse educaționale create, 

pentru 27 discipline de studiu 

Anul şcolar 

2021-2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

educaționale de calitate 

pentru toți elevii 

metode interactive, la dialogul 

multidirecţionat, la material-

suport al fiecărei lecţii. 

- Acces la resursele educaționale 

create prin proiectul CRED, 

puse la dispoziția tuturor 

cadrelor didactice, pentru 

învățământul primar și gimnazial 

  10. Asigurarea necesarului de 

manuale şcolare pentru 

învăţământul obligatoriu. 

 X  Comenzi de manuale în curs de 

realizare pentru 95 unități 

școlare 

Septembrie 

2022 

  11. Scăderea ratei de părăsire 

timpurie a școlii prin derularea de 

activități specifice cu elevii. 

X   - Rata de părăsire timpurie a 

școlii este de 0,64% în anul 

școlar 2021-2022, față de 0,79% 

în anul școlar 2020-2021, din 

populația școlară a județului. 

Ianuarie – 

Decembrie 

2022 

  12. Monitorizarea modului de 

implementare a activităţilor 

remediale pentru elevii cu cerinţe 

educative speciale. 

X   - 53 de unități de învățământ 

care au implementat activitățile 

remediale în special pentru 

disciplinele STEM, dar și la 

discipline de studiu la care elevii 

înregistrează rezultate școlare 

slabe. 

Mai 2022 

  13. Asigurarea educaţiei pentru 

elevii care nu au finalizat 

învățământul obligatoriu, având în 

vedere accesul egal la educaţie în 

toate ciclurile de învăţământ. 

 X  1 proiect POCU SMIS 133939 A 

doua șansă cu dascăli de prima 

mână, care are grup țintă circa 

500 tineri care vor participa la 

programul  „A doua şansă” 

Septembrie 

2022 

  14. Dezvoltarea competenţelor de 

predare online, a cadrelor 

didactice centrată pe dezvoltarea 

de competenţe cheie, prin 

abordarea creativă a curriculum-

ului naţional. 

 X  - participarea cadrelor didactice 

la cursuri de abilitate curriculară, 

la fiecare disciplină 

Septembrie 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  15. Extinderea activităţilor cu 

elevii după orele de curs, 

asigurând condiţii de învăţare, 

recreere, sport, supraveghere şi 

protecţie Stimularea  programului 

”Şcoală după şcoală” 

X   - 9 unități de învățământ 

implementează programul 

”Școală după școală” 

Martie – 

Aprilie 

2022 

  16. Extinderea programelor pentru 

elevi de tip „A doua șansă”, 

pentru finalizarea învățământului 

obligatoriu, potrivit prevederilor 

legislative. 

X   1171 elevi participanți la 

programul „A doua șansă” 

Martie –

Septembrie 

2022 

 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. 

X   - 4 acțiuni de evaluare externă 

periodică, sau în vederea 

autorizării provizorii de 

funcționare și/sau acreditării a 

unității școlare sau a diferitelor 

niveluri de învățământ/ 

specializări. 

Aprilie 

2022 

Septembrie 

2022 

  18. Fundamentarea proiectului 

planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2022-2023, în baza 

studiilor efectuate asupra pieţei 

forţei de muncă, reflectate în 

documentele P.R.A.I. şi P.L.A.I. 

X   - proiectul planului de 

școlarizare pentru anul școlar 

2022-2023 realizat și transmis la 

Ministerul Educației.  

- Certificarea a 424 de candidați 

pentru nivelul 5 de calificare 

(418 – din seria curentă și 6 - din 

serii anterioare), în 10 centre de 

examen. 

Conform 

calendarului 

  19. Sprijinirea şcolilor în 

încheierea de contracte de 

colaborare cu agenţii economici 

beneficiari ai serviciilor de 

X   - 105 parteneriate încheiate cu 

agenți economici, pentru stagiile 

de practică din învățământul 

profesional și profesional dual 

Februarie – 

Mai 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

formare profesională iniţială în 

vederea asigurării condiţiilor de 

desfăşurare a pregătirii practice a 

elevilor. 

  20. Promovarea învăţământului 

profesional şi tehnic şi a 

învăţământului profesional-dual, 

în contextul anului dedicat 

promovării învățământului 

profesional şi tehnic la nivel 

naţional, organizat de M.E. 

X   - două acțiuni de promovare a 

învățământului profesional și 

tehnic și a învățământului 

profesional-dual, prin acțiunea 

„Marșul meseriașilor” și „Târgul 

ofertelor educaționale”, în câte 

trei locații din județ. 

Aprilie – 

Mai 2022 

  21. Creşterea numărului de 

parteneriate încheiate cu 

instituţiile deconcentrate, 

autorităţilor locale/ judeţene, 

ONG-uri, pentru creşterii 

abilităţilor de viaţă ale elevilor, 

pentru integrare socială. 

 X  - 16 acorduri de parteneriat 

încheiate 

Septembrie 

2022 

  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. 

X   - O baza de date și constituirea 

grupelor pentru elevii capabili 

de performanță la Centrul 

Județean de Excelență 

Hunedoara 

- o bază de date cuprinzând 

centralizarea premiilor obținute 

de elevii din județ. 

Martie 2022 

Septembrie 

2022 

 Cariera didactică – 

profesioniști în educație 

23. Renormarea personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic pe 

principiul eficienţei 

 X  - O bază de date realizată, în 

curs de actualizare 

August 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  24. Organizarea şi desfăşurarea 

etapelor de mobilitate a 

personalului didactic 

X   - 5 etape de mobilitate realizate 

în primul semestru al anului 

2022 

Conform 

calendarului 

de mobilitate 

aprobat M.E.  

  25. Organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor pentru ocuparea 

funcţiilor de conducere de 

inspector şcolar şi de directori, 

sesiunea 2022. 

X   - un concurs pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director 

adjunct, sesiunea 2022 realizat.  

- 25 funcții ocupate din 68 

scoase la concurs. 

Conform 

calendarelor 

aprobate 

prin ordine 

M.E. 

  26. Elaborarea de programe care 

răspundă nevoii de formare 

managerială de la nivelul 

judeţului 

 X  - 3 cursuri de formare în 

domeniul management/inspecție 

școlară, în oferta educațională a 

Casei Corpului Didactic 

Hunedoara 

Septembrie 

2022 

  27. Organizarea de cursuri de 

formare adresate cadrelor 

didactice debutante şi a celor fără 

studii corespunzătoare postului 

ocupat. 

X   - 752 cadre didactice din județul 

Hunedoara formate prin cursuri 

de abilitare curriculară 

Iunie – 

Septembrie 

2022 

  28. Monitorizarea impactului 

programelor de formare asupra 

calității procesului educațional. 

X   - 22 inspecții tematice realizate Anul 2022 

  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.  

X   - 72 cadre didactice înscrise 

pentru susținerea gradului I 

Conform 

graficului de 

desfăşurare a 

inspecţiilor 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  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.   

X   - realizarea a 8 simpozioane pe 

diverse teme cu participare 

județeană, națională și 

internațională 

Mai  2022 

 Managementul unităților de 

învățământ – profesionalizare  

31. Monitorizarea modului de 

utilizare a resurselor financiare 

astfel încât să se asigure dotările 

necesare pentru promovarea unui 

învăţământ de calitate. 

X   - dotări realizate în 30 unități de 

învățământ liceal implicate în 

implementarea proiectului 

ROSE 

- dotări realizate în 10 unități 

care implementează proiecte 

POIM 

Aprilie 

2022 

Septembrie 

2022 

  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.) 

X   - 9 acțiuni comune pe diverse 

teme (concursuri, oferta 

educațională, certificare 

competențe, workshop-uri) 

Aprilie 

2022 

Septembrie 

2022 

  33. Consiliere în privinţa 

proiectării, organizării, dezvoltării 

şi raportării stadiului 

implementării sistemului de 

control intern /  managerial la 

nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar / unităţilor conexe. 

X   - 5 rapoarte de la unități de 

învățământ cu finanțare ME,  

transmise către Ministerul 

Educației 

- 1 inspecție tematică realizată în 

școli din județ 

Martie 2022 

Octombrie 

2022 



89 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  34. Demararea implementării 

Sistemului de management al 

calității implementat de Ministerul 

educației și structurile 

subordonate – CAF 

X   - instrumente create pentru 

analiză și implementare CAF 

- 5 persoane participante la 

instruirile CAF 

Mai 2022 

 Infrastructura școlară – 

siguranță și calitate 

35. Colaborarea cu autorităţile 

locale pentru identificarea unor 

măsuri sporite de siguranţă a 

elevilor.  

X   - colaborare eficientă cu UAT-

urile din județ. 

Mai 2022 

  36. Sprijinirea şi consilierea 

şcolilor din mediul rural şi urban 

pentru dezvoltarea relaţiilor 

parteneriale în mediul comunitar 

în realizarea de proiecte şi 

obţinerea de granturi. 

X   - 6 workshop-uri realizate pentru 

scrierea de proiecte și bune 

practici, realizate prin proiectul 

POCU 133939. 

 

  37. Completarea necesarului de 

autobuze/microbuze școlare cu 

sprijinul Ministerului Educației și 

a UAT-urilor. 

 X  - a fost realizată baza de date cu 

existentul și necesarul de 

microbuze. 

Octombrie 

2022 

  38. Elaborarea  Planului de 

măsuri, comun cu Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului Hunedoara,  

privind creşterea siguranţei în 

unităţile şcolare în anul şcolar 

2021-2022, conform prevederilor 

legislative în vigoare. 

X   - 1 Plan comun de măsuri cu IPJ, 

IJJ, ISU privind creșterea 

siguranței în unitățile școlare. 

 

  39. Accesări de proiecte cu 

finanțare europeană pentru dotări 

în unitățile de învățământ și 

pentru accesul elevilor la educație 

de calitate. 

X   - 12 unități de învățământ din 

județul Hunedoara au câștigat 

proiecte Erasmus+, în domeniul 

educației și formării 

Conform 

calendarelor 

de finanțare 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

profesionale, în valoare de 1.055 

743 euro. 

10. MUNCĂ ŞI 

SOLIDARITATE 

SOCIALĂ 

-33 obiective 

103 acțiuni 77 19 7   

1. Agenția Județeană de 

Ocupare a Forței de Muncă 

Hunedoara 

-1 obiectiv 

6 acțiuni 6 0 0   

 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 măsurile 

active de ocupare: 11.000 

persoane. 

X   Realizat: 4985 persoane 

 

Anul 2022 

  2.Persoane cuprinse în servicii de 

medierea locurilor de muncă: 

11.000 persoane. 

X   Realizat: 4985 persoane Anul 2022 

  3.Persoane cuprinse în servicii de 

informare și consiliere 

profesională: 11.000 persoane. 

X   Realizat: 4985 persoane Anul 2022 

  4.Persoane ocupate: 6.000 

persoane din care: 

a. prin subvenționarea locului de 

muncă: 

- șomeri cu vârstă peste 45 ani 

sau unici întreținători ai 

X   Realizat: 3346 persoane 

 

 

 

Realizat: 6 persoane 

 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

familiilor monoparentale: 400 

persoane 

- absolvenți de învățământ 

superior: 30 persoane 

b. persoane ocupate urmare a 

parcurgerii programelor de 

formare profesională: 200 

persoane 

 

 

Realizat:  0 

 

Realizat: 100 persoane 

  5.Încadrarea prin stimularea 

mobilității forței de muncă: 95 

persoane 

X   Realizat: 55 persoane Anul 2022 

  6.Organizarea a 55 de cursuri de 

formare profesională pentru 770 

cursanți, din care 20 cursuri sunt 

din FSE. 

X   Realizat: 33 cursuri, 431 cursanți Anul 2022 

2. Casa Județeană de Pensii 

Hunedoara 

-2 obiective 

5 acțiuni 0 5 0   

 Digitalizarea / Evaluarea 

dosarelor de pensii 

1.Evaluarea tuturor dosarelor de 

pensii aflate în gestiunea Casei 

Județene de Pensii Hunedoara de 

către personalul încadrat în acest 

sens în anul 2021. 

 X   Anul 2022 

  2.Transpunerea tuturor datelor 

culese din dosarele supuse 

evaluării în aplicațiile informatice 

gestionate de Casa Națională de 

Pensii Publice. 

 X   Anul 2022 

 Recalcularea pensiilor 3.Implementarea prevederilor 

Legii nr. 127/2019 privind 

sistemul public de pensii prin 

 X   Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

utilizarea aplicațiilor informatice 

administrate de Casa Națională de 

Pensii Publice. 

  4.Stabilirea noului cuantum al 

pensiilor recalculate conform noii 

legislații a pensiilor. 

 X   Anul 2022 

  5.Creșterea nivelului de informare 

al beneficiarilor Casei Județene de 

Pensii Hunedoara prin utilizarea 

canalelor de informare oficiale 

(site-ul instituției, pagina de 

Facebook, telefoanele instituției) 

și încurajarea acestora spre 

utilizarea mijloacelor electronice 

de comunicare. 

 X   Anul 2022 

3. Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Hunedoara 

-7 obiective 

25 acțiuni 17 1 7   

 Campanii europene 1.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. 

  X  Trim. III-IV 

 Campanii naționale în 

domeniul securității și 

sănătății în muncă    

2.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. 

X   -Nr.controale:  17 

-24 de măsuri dispuse 

Trim. I – IV 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  3.Campanie națională de 

verificare a modului în care sunt 

respectate cerințele minime pentru 

îmbunătățirea securității și 

protecția sănătății lucrătorilor care 

pot fi expuși riscurilor de explozie 

şi incendiu în silozurile de 

cereale, fabricile de băuturi 

alcoolice, rafinării, industria 

minieră și în spitale. 

X   -Nr.controale:  6 

-Deficiențe: 1 

Trim. I – IV 

 Campanii naționale în 

domeniul supravegherii pieței           

4.Campanie naţională de 

supraveghere a pieţei produselor 

industriale din domeniul de 

competenţă al Inspecţiei Muncii, 

conform Programului sectorial 

pentru anul 2022, coordonat de 

către Comisia Europeană. 

X   -Nr.controale: 36 

-1 Avertisment 

-1 Interzicere comercializare 

 

-338 de produse 

-336 conforme 

-2 neconforme 

Trim. I – IV 

 Campanii  naționale în 

domeniul relațiilor de muncă 

 

5.Campanie privind identificarea 

şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată și subdeclarată în 

domenii susceptibile utilizării 

frecvente a acesteia 

(ex:construcții, protecție și pază, 

service auto, depozite, comerț 

etc.). 

X   -268 unităti controlate 

-5 amenzi aplicate 

-Valoare amenzi  180.000 lei 

Trim. I – IV 

  6.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, 

  X -In evidenta  ITM HD 19 agenti 

de ocupare a forței de muncă 

activi 

Trim. I – IV 



94 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

potrivit Legii nr. 156/2000 privind 

protecţia cetăţenilor români care 

lucrează în străinătate, 

republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  7.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, precum 

și procedura de autorizare a 

agentului de muncă temporar, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

 X  -1 control efectuat 

-55 de agenti de  muncă 

temporară  autorizati de MMSS 

la nivelul județului 

Trim. I – IV 

  8.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 precum și a 

modului în care se derulează 

activitatea de înregistrare a 

zilierilor în registrul electronic de 

evidență a zilierilor. 

  X -534 de angajatori au 

achiziționat registre, 387 au 

transmis situația 

Trim. III 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  9.Campanie privind verificarea 

modului în care se respectă 

legislația în domeniul relațiilor de 

muncă în transportul rutier. 

  X  Trim. I – IV 

 Acțiuni în domeniul 

securității și sănătății în 

muncă 

10.Acțiune pentru prevenirea 

bolilor profesionale determinate 

de stresul profesional. 

X   -19 controale  

-11 măsuri dispuse 

Trim. I – IV 

  11.Concurs naţional „ŞTIU ŞI 

APLIC! - Securitatea şi sănătatea 

în muncă se deprind de pe băncile 

şcolii”,  în scopul promovării 

securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

pentru formarea unei culturi de 

prevenire în rândul tinerilor din 

licee şi şcoli profesionale, concurs 

realizat în colaborare cu Inspecţia 

Muncii, Inspectoratele Teritoriale 

de Muncă, Inspectoratele Şcolare 

Judeţene. 

X   -6 controale Trim. I – III 

  12.Acțiune de verificare și control 

pentru verificarea modului în care 

sunt respectate cerințele minime 

de securitate și sănătate în muncă 

în domeniul comerțului cu ridicata 

(CAEN 46). 

X   -Nr.controale: 18 

-Nr.măsuri: 15 

Trim. I – IV 

  13.Acțiune privind verificarea 

respectării modului de utilizare a 

echipamentelor de muncă și a 

tehnologiilor de exploatare în 

parchetele forestiere, inclusiv la 

  X  Trim. III-IV 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

transportul tehnologic al masei 

lemnoase pe drumurile forestiere. 

  14.Acțiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă  prevederile legale de 

securitate și sănătate în muncă la 

curieratul de mărfuri en-gros și en 

detail. 

X   Nr.controale: 6 Trim. I - IV 

  15.Acţiune de conştientizare şi 

control vizând modul de 

respectare a cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate în muncă 

pentru protecţia lucrătorilor 

împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi cancerigeni 

sau mutageni la locul de muncă. 

  X  Trim. IV 

  16.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. 

X   -Nr. controale: 7 

-Măsuri dispuse: 4 

Trim. I – III 

  17.Acțiune de control pentru 

verificarea modului în care se 

respectă  prevederile legale la 

comercializarea articolelor 

pirotehnice. 

  X  Trim. IV 

  18.Acţiune de monitorizare 

privind riscurile existente la 

locurile de muncă din 

X   -Nr.controale: 17 

-Măsuri dispuse: 9 

Trim. I-IV 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

întreprinderi mici (10 - 49 

lucrători). 

  19.Acţiune de control privind 

prevenirea expunerii lucrătorilor 

la riscul de infectare cu noul 

coronavirus. 

X   Suspendată acțiunea la data de 

30.06.2022. 

Trim. I-IV 

 Acțiuni în domeniul relațiilor 

de muncă 

20.Acțiune de identificare şi 

combatere a cazurilor de muncă 

nedeclarată și subdeclarată  în 

domeniul  prestărilor de servicii  

(catering, livrare, curierat, etc). 

X   -17 controale efectuate  

-9 sanctiuni contravenționale 

-3 amenzi in valoare de 7.500 lei 

-6 avertismente 

Trim. II-IV 

  21.Acțiune de informare și 

verificare  a angajatorilor cu 

privire la registrul general de 

evidență a salariaților. 

X   -315 controale efectuate 

-16 sancțiuni contravenționale  

-1 amendă în valoare de 5000 lei 

-15 avertismente 

Trim. I-IV 

  22.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. 

X   -68 controale efectuate 

 

Trim. I-IV 

  23.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.   

X   -12 controale efectuate Trim. I-IV 

 Acțiuni proprii ale 

Inspectoratului Teritorial de 

Munca Hunedoara 

24.Verificarea respectării 

prevederilor legale în domeniul 

X   -15 controale efectuate 

-76 măsuri dispuse 

Trim. I-IV 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

securităţii şi sănătăţii în muncă cu 

privire la activitatea minieră  

– control sistem la Complexul 

Energetic Hunedoara.  

  25.Verificarea respectării 

prevederilor legale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă cu 

privire la activitatea 

electromecanică  

– control sistem la Complexul 

Energetic Hunedoara. 

X   -16 controale efectuate 

-81 măsuri dispuse 

Trim. I–IV 

4. Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială 

Hunedoara 

7 acțiuni 2 5 0   

 Asigurarea de sprijin real şi 

adecvat categoriilor 

vulnerabile. 

1.Monitorizarea îndeplinirii 

obligaţiilor pentru respectarea 

drepturilor la beneficii şi servicii 

sociale. 

X   Monitorizarea implementării 

legislației în domeniul asistenței 

sociale. 

Au fost primite și înregistrate un 

număr de 29 solicitări pentru 

acordarea de ajutoare de urgență. 

Au  fost soluționate favorabil 

prin propunere de acordare de 

ajutoare de urgență 17 cereri, 

pentru depășirea situațiilor 

generate de problemele  de 

sănătate ale solicitanților, 

respectiv incendii care au distrus 

sau avariat locuințele 

solicitanților.   

Au fost realizate: 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- 23 controale pentru evaluarea 

serviciilor sociale în vederea 

obținerii licenței de funcționare. 

S-a propus acordarea Licenței de 

funcționare pentru 18 servicii 

sociale, menținerea Licenței de 

funcționare provizorie pentru 4 

servicii și retragerea Licenței 

provizorii pentru un serviciu. Au 

fost dispuse un număr de 38 de 

măsuri în vederea remedierii 

deficiențelor constatate.  

- 26 controale pentru 

monitorizare anuală. Au fost 

dispuse un număr de 36 de 

măsuri în vederea remedierii 

deficiențelor constatate. 

-7 controale pentru relicențierea 

serviciilor sociale. Pentru toate 

serviciile sociale verificate s-a 

propus relicențierea.  

- un control inopinat  pentru 

verificarea unui serviciu social 

rezidențial pentru persoane 

vârstnice, la sesizarea unei 

persoane fizice. Aspectele 

semnalate în sesizare au fost 

infirmate.   

Toate măsurile sunt în termen de 

implementare. 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

Au fost realizate 2 controale 

inopinate: unul  de verificare a 

modului de respectare a 

prevederilor HG nr. 797/2017. 

Au fost dispuse măsuri de 

remediere a deficiențelor 

constatate, măsurile fiind în 

termen de implementare.  

Alt control a avut în vederea 

verificării modului de respectare 

a condițiile de autorizare a 

unității protejate autorizate. Nu 

au fost constatate nereguli în 

respectarea prevederilor legale 

de funcționare. 

  2.Intensificarea campaniilor de 

informare şi conştientizare a 

furnizorilor de servicii sociale. 

       X  A fost realizată Campania de 

informare în rândul APL-urilor 

privind obiectivele principale ale 

Strategiei Naționale privind 

drepturile persoanelor cu 

dizabilități “ O Românie 

echitabilă 2022-2027” și a 

legislației angajării asistenților 

personali, precum și drepturile și 

obligațiile acestora. 

Au fost solicitate să participe 

cele 69 de UAT-uri existente în 

județul Hunedoarea și toate au 

răspuns solicitării. Au participat 

un număr de 105 persoane. 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

Deasemenea s-a realizat 

consilierea în vederea respectării 

standardelor minime de calitate 

prin verificări în vederea 

licențierii, reacreditării și 

monitorizării serviciilor sociale. 

  3.Implementarea măsurilor de 

protecţie socială pentru 

consumatorul vulnerabil din 

sistemul energetic. 

X   Au fost efectuate 42 controale în 

cadrul Campaniei tematice: ” 

Verificarea respectării 

condițiilor legale de stabilire și 

acordare a dreptului la ajutor de 

încălzire, în condițiile Legii nr. 

226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecție socială 

pentru consumatorul vulnerabil 

de energie”. 

Au fost dispuse un număr de 539 

de măsuri pentru CNP-urile din 

eșantion și 42 de măsuri pentru 

CNP-uri pentru care s-a extins 

controlul, rezultând un număr 

total de 581 de măsuri. 

Din numărul total au fost 

îndeplinite 535 de măsuri, iar 46 

de măsuri sunt în curs de 

implementare, solicitându-se 

prelungirea termenului.  

Au fost emise un număr de 168 

dispoziții de recuperare a 

debitelor. 

Anul 2022 



102 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  4.Verificarea respectării 

standardelor de cost şi de calitate 

în furnizarea serviciilor sociale. 

 X  Activități de evaluare/ 

reevaluare și monitorizare a 

serviciilor sociale. 

A fost verificată acordarea 

subvenţiilor asociaţiilor şi 

fundaţiilor în baza  Legii nr. 

34/1998 întocmindu-se 2  

rapoarte anuale județene privind 

subvenționarea serviciilor de 

asistență socială și  

200 de rapoarte de monitorizare 

lunară elaborate pentru 

subvențiile acordate lunar. 

Anul 2022 

  5.Îmbunătăţirea procedurilor de 

realizare a inspecţiei sociale. 

 X  Revizia procedurilor de lucru 

raportată la cerințele minim 

obligatorii ale legislației 

incidente în domeniul asistenței 

sociale. 

Anul 2022 

  6.Propuneri pentru simplificarea 

legislaţiei. 

       X  Completarea /modificarea Legii 

nr. 226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecție socială 

pentru consumatorul vulnerabil 

de energie și a HG nr. 

1073/2021 de aprobare a 

Normelor de aplicare, în sensul 

modificării modului de acordare 

a suplimentului de combustibili 

solizi și/sau lichizi care se 

acordă lunar, direct titularului 

conform art. 25, alin. 2, lit.b și al 

stabilirii unei perioade mai lungi 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

pentru emiterea dispoziției de 

recuperare a debitelor constituite 

pentru ajutoarele de încălzire, 

precum și al modificării art. 33, 

alin. 4 și 5 în sensul recuperării 

sumelor plătite necuvenit să se 

coreleze cu consumul comunicat 

de furnizor, pentru evitarea 

constituirii unui debit superior 

consumului facturat. 

Prevederea de sancțiuni 

contravenționale pentru 

nerespectarea art. 8 din HG nr. 

797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor- cadru de 

organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență 

socială și a structurii orientative 

de personal. 

Completarea art. 11 al Legii nr. 

197/ 2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, în sensul introducerii 

explicite a condiției de acordare 

a licenței serviciilor sociale 

rezidențiale a deținerii 

autorizației sanitare, sanitar-

veterinare, de securitate la 

incendii și a celei de funcționare. 

Armonizarea prevederile Legii 

197/ 2012, ca normă specială, cu 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

art. 348 din C. Penal- exercitarea 

fără drept a unei profesii, ca 

normă cadru, în sensul 

introducerii în lege a sancțiunii 

penale în cazul serviciilor 

sociale fără licență de 

funcționare. 

 Modernizarea şi digitalizarea 

condiţiilor de lucru, respectiv 

pentru eficientizarea livrării 

serviciilor pentru cetăţeni. 

7.Dezvoltarea unor instrumente de 

comunicare în timp real cu 

cetăţenii şi de gestionare 

electronică a dosarelor referitoare 

la beneficiile şi prestaţiile sociale. 

       X  Instituția a achiziționat 

semnătura electronică și este în 

proces de implementare a 

gestionării electronice a 

dosarelor referitoare la 

beneficiile și prestațiile sociale. 

Anul 2022 

5. Direcția Generală de 

Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

Hunedoara     

21 obiective / 39 masuri       

60 acțiuni 52 8 0   

 ÎN DOMENIUL 

PROTECȚIEI COPILULUI 

      

 OBIECTIV GENERAL 1 – 

Îmbunătățirea accesului tuturor 

copiilor la servicii de calitate 

      

 Obiectiv Specific -  1.1. 

Creșterea gradului de acoperire 

a serviciilor la nivel local și a 

calității acestora 

      

 Măsura: Creșterea  accesului 

copiilor la servicii de sănătate 

de tip preventiv și curativ și la 

educație 

1.Promovarea activității centrului 

de zi de recuperare pentru copii 

Deva prin distribuirea de pliante în 

X   În cursul semestrului I au fost 

distribuite 60 de pliante 

informative și de promovare a 

serviciilor Centrului de zi de 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

cabinetele medicilor de familie, 

medicilor specialiști, după caz. 

recuperare pentru copii Deva, în 

cabinetele medicilor de 

familie/specialiști aflate pe raza 

municipiului Deva. 

 Măsura: Creșterea calității 

serviciilor destinate copiilor 

prin implementarea 

standardelor minime de 

calitate 

2.Realizarea unor lucrări de 

reparații curente, dotări și investiții 

în cadrul centrelor destinate 

copiilor, conform bugetului aprobat 

și a Programului anual de achiziții. 

 X  Până la sfârșitul semestrului au 

fost demarate lucrări, fiind în curs 

de execuție în procent de 40%, 

după cum urmează la: 

- RCF Orăștie – reparații soclu 

și scări de acces, reparații 

pardoseli la Căsuța 1,2,3, 

- RCFCD Hunedoara – sunt în 

curs de execuție lucrări de 

igienizare, reparații pardoseli 

și încălzire la Casa 1 și 2. 

Sunt în curs de achiziționare 

următoarele dotări, în procent de 

40%, cuprinse în listă: 

- Sisteme de supraveghere 

video la RCFCD Hunedoara, 

RCFCD Vulcan, CSCD 

Hunedoara, Centrul de zi 

Petroșani, 

- Bicicletă eliptică pentru 

Centrul de recuperare pentru 

copii Deva, 

Autoturism pentru dotarea 

Centrul de zi, telefonul copilului 

și CSCD Hunedoara. 

Anul 2022 

  3.Actualizarea Listei furnizorilor 

de servicii sociale Identificarea 

X   Pe site-ul instituției este postată 

Lista cu furnizori publici și 

Semestrial 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

tuturor serviciilor licențiate 

acordate de furnizori publici și 

privați acreditați. 

privați de servicii sociale din 

județul Hunedoara, fiind postat și 

link către Lista furnizorilor de 

servicii sociale acreditați și a 

serviciilor sociale licențiate în 

baza Legii nr. 197/2012, 

gestionată de Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale. 

  4.Implementarea standardelor 

minime de calitate în serviciile 

sociale destinate copiilor. 

X   Anual, în raportul de activitate al 

centrelor este inclus și raportul 

privind implementarea 

Standardelor minime de calitate.  

În toate serviciile DGASPC 

Hunedoara destinate copiilor s-au 

implementat standardele în 

vigoare, aplicându-se procedurile 

existente. 

Toate serviciile sociale destinate 

copiilor sunt licențiate. 

Având în vedere că la nivelul 

Centrului de zi de recuperare 

copii Deva și Centrului 

specializat de zi Petroșani au 

fost realizate modificări, au fost 

transmise dosarele pentru o nouă 

licență. In luna mai, aceste două 

centre au primit licență de 

funcționare provizorie, pe o 

perioadă de 1 an. 

Anul 2022 

 Măsura: Creșterea calității 

resurselor umane din serviciile 

5.Perfecționarea continuă a 

personalului care lucrează în 

X   În cursul semestrului I, 2 

angajați din cadrul personalului 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

sociale, de educație și de 

sănătate pentru copii 

serviciile destinate copiilor pe 

tematici relevante pentru protecția 

și promovarea drepturilor copilului 

conform Planului de formare 

profesională. 

DGASPC care lucrează în 

serviciile destinate copiilor au 

participat la un curs de formare 

profesională intitulat ”Utilizarea 

managementului de caz in 

domeniul protecției copilului”. 

  6.Campanie de promovare a 

profesiei de asistent maternal 

profesionist și condițiile de atestare 

ale acestuia. 

X   În cadrul proiectului TEAM-UP – 

”Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, pe 

parcursul semestrul I a fost 

menținută pe pagina de  site și de 

Facebook informarea pentru 

promovarea profesiei de asistent 

maternal profesionist.  În cadrul 

Bursei generale a locurilor de 

muncă, din luna mai, au fost puse 

la dispoziția persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă un 

număr de 60 de flyere. De 

asemenea în cadrul întâlnirii de 

lucru cu reprezentanții 

DAS/SPAS/Primării a fost 

prezentat proiectul TEAM-UP și 

a fost transmis  flyerul de 

promovare al proiectului tuturor 

primăriilor. 

Anul 2022 

  7.Campanie de promovare Cum 

poți deveni persoană/familie de 

plasament. 

X   Pe parcursul semestrului I 2022 a 

fost reactualizat pliantul 

informativ și distribuit  unui 

număr de 29 persoane/familii care 

au fost interesate să devină 

Semestrial 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

persoane/familie de plasament. 

Pliantele conțin informații de 

actualitate despre rolul, obligațiile 

și comportamentul familiei de 

plasament, importanța climatului 

familial asupra copilului și 

drepturile acestuia, date de 

contact etc. 

 Obiectiv Specific -  1.2. 

Creșterea capacității 

beneficiarilor de a accesa și 

utiliza serviciile destinate 

copilului și familiei 

      

 Măsura: 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 

8.Acțiuni de informare a 

comunității cu privire la serviciile 

oferite copiilor de către DGASPC 

Hunedoara prin distribuirea de 

pliante, broșuri instituții cu care 

colaborăm. 

X   În luna iunie a avut loc o întâlnire 

on-line cu reprezentanți ai 46 

DAS-uri/primării din județ fiind 

discutate oportunități de finanțare 

pentru înființarea/dezvoltarea 

serviciilor sociale, aspecte legate 

de strategiile naționale în 

domeniu, noutăți legislative etc. 

Au fost prezentate două dintre 

proiectele derulate de către 

instituție, în domeniul protecției 

copilului și a victimelor violenței 

domestice. De asemenea au fost 

prezentate modificări legislative 

în domeniul evaluării/reevaluării 

copiilor cu dizabilități. Toate 

materialele prezentate în cadrul 

Anul 2022 



109 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

întâlnirii au fost trimise ulterior 

prin poșta electronică. 

În permanență sunt postate  pe 

site-ul DGASPC Hunedoara 

informații de actualitate despre 

serviciile oferite copiilor. 

 Măsura: Implicarea 

comunității în asigurarea 

respectării drepturilor copiilor 

9.Organizare de întâlniri cu ONG-

uri pentru copii pentru informări 

reciproce și propuneri de activități 

comune pentru respectarea și 

promovarea drepturilor copiilor. 

X   Nu au fost organizate întâlniri cu 

ONG-urile, însă au avut loc 

informări reciproce cu ocazia 

monitorizării activităților 

acestora de către reprezentanții 

DGASPC Hunedoara, pe 

parcursul a 4 întâlniri de lucru 

on-line, consemnate prin note 

telefonice. 
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 OBIECTIV GENERAL 2 – 

Promovarea incluziunii sociale 

a copiilor aflați în situații 

vulnerabile 

      

 Obiectiv Specific - 2.1. 

Îmbunătățirea accesului 

copiilor cu dizabilități la 

servicii sociale, de educație și 

de sănătate 

      

 Măsura: Furnizarea de servicii 

integrate sociale, de sănătate și 

educaționale prietenoase și 

accesibile  pentru copiii cu 

dizabilități și familiile acestora 

10.Evaluarea complexă a copiilor 

cu nevoi speciale, încadrarea într-

un grad de handicap și orientarea 

acestora către servicii specializate 

prin planul de abilitarea – 

reabilitare. 

X   În semestrul I au fost evaluați 

(cazuri noi) 84 copii și reevaluați 

465 copii, pentru toți aceștia 

eliberându-se certificate de 

încadrare în grad de handicap și 

fiind întocmite de asemenea 549 

planuri de abilitare-reabilitare. 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  11.Furnizarea de servicii de 

recuperare în cadrul Centrelor de 

recuperare destinate copiilor 

(logopedie, recuperare 

neuromotorie, recuperare 

psihopedagogică, psihomotricitate). 

X   În perioada raportată au participat 

la activitățile de kinetoterapie, 

psihopedagogice și logopedice 

din cadrul  Centrul de zi de 

recuperare pentru copii Deva un 

număr de 54 de copii.  Fiecare 

copil participă o dată sau de două 

ori pe săptămână la terapie, în 

funcție de recomandarea 

medicului specialist. 

 La Centrul de recuperare pentru 

copii cu dizabilități Hunedoara 

au participat la activități de 

recuperare 78 de copii, din care 

11 copii din cadrul Centrului 

Specializat pentru Copii cu 

Dizabilități Hunedoara. 
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 Măsura: Consilierea părinților 

copiilor cu dizabilități în 

vederea creșterii și îngrijirii în 

familie 

12.Acțiuni 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. 

X   La sediul serviciilor specializate 

din cadrul instituției, Serviciul de 

evaluare complexă pentru copii, 

Centrul de zi de recuperare pentru 

copii Deva și Centrul de 

recuperare pentru copii cu 

dizabilități Hunedoara, sunt puse 

la dispoziția persoanelor 

interesate materiale informative, 

sub formă de broșuri și pliante. În 

semestrul I 2022 au fost 

distribuite 60  pliante/broșuri 

informative familiilor copiilor cu 

dizabilități. De asemenea 

Trim. I, II 

2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

specialiști din cadrul serviciilor 

oferă permanent suport 

informativ, cu privire la 

încadrarea în grad de handicap și 

a serviciilor existente la nivelul 

județului, atât părinților, cât și 

altor persoane/instituții implicate. 

 

Ziua mondială a sindromului 

Down a fost marcată în data de 21 

martie prin transmiterea către 

mass-media județeană și postarea 

pe site-ul instituției a unui 

comunicat de presă, prin care au 

fost promovate serviciile de 

specialitate dezvoltate la nivelul 

instituției în sprijinul copiilor cu 

dizabilități. De asemenea și ziua 

de 2 aprilie, Ziua Internațională a 

autismului, a fost marcată prin 

transmiterea unui comunicat de 

presă, conținând date statistice, 

informații legislative și etapele de 

urmat pentru evaluarea, 

reevaluarea și recuperarea 

copiilor cu dizabilități. 

 Măsura: Promovarea 

conceptului de abilitate versus 

dizabilitate 

13.Participarea tuturor copiilor la o 

formă de învățământ, în funcție de 

nevoile acestora. 

X   În evidențele DGASPC 

Hunedoara, există 945 copii doar 

cu certificat de orientare școlară. 

Copii cu dizabilități, de vârstă 

școlară frecventează școala astfel: 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

500 în învățământ de masă, 188 

în învățământ special, 404 în 

învățământ special integrat și 46 

învățământ la domiciliu. 

 Obiectiv Specific - 2.2. 

Continuarea tranziției de la 

îngrijirea instituțională a 

copiilor la îngrijire comunitară 

      

 Măsura: Dezvoltarea 

serviciilor de îngrijire de tip 

familial 

14.Asistența maternală o profesie – 

dezvoltarea rețelei de asistenți 

maternali. 

X   În semestrul I 2022, 5 persoane 

au depus cereri pentru evaluare 

și atestare ca asistent maternal 

profesionist (AMP), 5 persoane 

au fost atestate ca asistent 

maternal profesionist, au fost 

reatestați 31 AMP, iar pentru 8 

AMP a fost reînnoit atestatul. De 

asemenea, la finalul perioadei 

raportate, figurau ca fiind 

angajați un număr de 145 AMP. 
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  15.Oferirea de suport asistenților 

maternali și familiilor de plasament  

pentru desfășurarea activităților de 

dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă și de pregătire a 

reintegrării/ integrării socio-

profesionale a copiilor cu măsură 

de protecție. 

X   Pentru un număr de 279 de copii 

aflați în plasament familial sunt 

întocmite PIP, din care 115 copii 

au finalitate reintegrare 

socioprofesională. 

 Au fost realizate un număr de 

296 programe de dezvoltare 

pentru viața independentă. 

 

Pentru 218 copii, aflați cu măsură 

de protecție la AMP, finalitatea 

PIP-ului a fost stabilită 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

reintegrarea în familia naturală și 

integrare socioprofesională. 

Pentru toți acești copii au fost 

realizate programe de dezvoltare 

pentru viața independentă. 

 

Atât asistenții maternali, cât și 

familiile de plasament 

desfășoară în permanență cu 

copiii activități care să conducă 

la pregătirea acestora pentru 

viață independentă. 

 Măsura: Prevenirea 

instituționalizării copiilor pe 

termen lung 

16.Facilitarea accesului copilului 

rămas fără ocrotire părintească la 

un mediu familial stabil, afectuos - 

Deschiderea procedurii de adopţie 

internă pentru toţi copiii care nu au 

şansa de a creşte alături de familia 

biologică sau lărgită. 

X   În perioada raportată, în evidența 

Serviciului Adopții, post adopții 

figurau ca fiind preluate de la 

serviciile sociale 10 dosare cu 

finalitate PIP adopție. Pentru 9 

copii se desfășoară demersuri 

pentru deschiderea procedurii de 

adopție, pe rolul instanței, 103 

copii sunt cu deschidere 

procedură adopție, 9 copii cu 

încredințare în vederea adopției și 

13 încuviințări adopție,12 familii 

/ persoane au fost atestate ca apte 

pentru adopție și au fost retrase 2 

atestate. 
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  17.Campanie de informare la nivel 

județean cu privire la procesul 

adopției – Adopția – Drumul spre 

acasă. 

X   Există publicat pe site-ul 

instituției un pliant informativ ce 

cuprinde principalele modificări 

legislative privind procedura 

Trim. II 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

adopției, fiind informate și 

familiile adoptatoare cu privire la 

noile prevederi legislative.  

A fost trimis un comunicat de 

presă, către mass media 

județeană, cu descrierea 

evenimentului desfășurat cu 

ocazia Zilei naționale pentru 

adopție sub titlul  ”Adopția poate 

fi drumul spre acasă”.   

 Măsura: Dezvoltarea 

abilităților de viață 

independentă ale copiilor, în 

vederea pregătirii acestora 

pentru părăsirea sistemului de 

protecție specială 

18.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. 

X   În cadrul Rețelei de Case 

Familiale Orăștie pe parcursul 

semestrului I s-au desfășurat 2 

activități de pregătire pentru o 

viață independentă cu toți copiii 

din centru, constând în formarea 

unor deprinderi de 

autogospodărire, de gestionare a 

banilor personali și de igiena 

personală. Au fost angajați cu 

contract de muncă, 4 tineri cu 

vârsta de  peste 18 ani, respectiv 

16 ani, iar o tânără de 17 ani a 

fost reintegrată socio-profesional. 

La RCFCD Hunedoara au fost 

întocmite 5 rapoarte de consiliere 

pentru 3 tineri peste 18 ani cu 

măsură de protecție. 

Tot în perioada raportată au fost 

întocmite 4 rapoarte de 

consiliere pentru 2 tineri cu 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

vârsta de 17 ani din cadrul 

Apartamentului Familial Vulcan.  

  19.Informare și sprijin pentru 

tinerii care urmează să părăsească 

sistemul de protecție pentru a se 

familiariza cu locurile de muncă și 

oportunități de carieră. 

X   În semestrul I, 17 tineri, aflați cu 

măsură de protecție plasament la 

asistent maternal profesionist, au 

primit informare și sprijin, iar 

dintre aceștia 3 tineri au părăsit 

sistemul de protecție fiind 

reintegrați socio-profesional. 

 

Tot în aceeași perioadă 54 copii 

din plasament familial au fost 

sprijiniți și informați cu privire la 

un loc de muncă și au fost 

transmise către primării 5 adrese 

pentru sprijin în găsirea unei 

locuințe si  9 adrese pentru 

găsirea unui loc de muncă.  

 

Au fost sprijiniți în vederea 

găsirii unui loc de muncă 10 

tineri din  sistemul rezidențial al 

DGASPC Hunedoara și un tânăr 

din sistemul rezidențial ONG. A 

fost transmisă o adresă către 

primăriile de domiciliu pentru 

acordarea de sprijin în găsirea 

unei locuințe sau a unui loc de 

muncă. 
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 Obiectiv Specific - 2.3. 

Încurajarea reintegrării sociale 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

și familiale a copiilor aflati în 

conflict cu legea și prevenirea 

recidivelor 

 Măsura: Prevenirea 

delincvenței juvenile 

20.Activități de prevenire a 

infracționalității în rândul copiilor 

instituționalizați și a celor din 

Centrul de zi – întâlniri cu 

reprezentanți ai Poliției. 

X   În semestrul I au avut loc 2 

activități interactive pentru 14 

copii la sediul Centrului de zi 

Petroșani cu reprezentanți ai 

Poliției Municipiului Petroșani. 

Temele discutate au fost:“ Cum 

să fim în siguranță în drumul de 

la și înspre școală” și ”Modul de 

prevenire a victimizării”. 

De asemenea în cadrul RCFCD 

Vulcan au fost realizate 6 

activități de prevenire a 

infracționalității în rândul copiilor 

instituționalizați.  

Semestrial 

 Măsura: Acces la servicii de 

consiliere 

21.Asigurarea asistenței psiho-

sociale copiilor care săvârșesc fapte 

penale și nu răspund penal și 

familiilor acestora. 

X   În perioada raportată un număr de 

21 minori cu vârsta sub 14 ani au 

fost audiați, dintre care : 

- 14 pentru furt 

- 3 pentru tâlhărie 

- 3 vătămare corporală 

- 1 distrugere. 

În urma acestor audieri au fost 

stabilite 2 măsuri de 

supraveghere specializată în 

familie prin Comisia pentru 

Protecția Copilului Hunedoara.    
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  22.Asistarea minorilor care comit 

fapte penale și răspund penal în 

procesul de audiere. 

X   Un număr de 83 de minori cu 

vârsta peste 14 ani au fost audiați 

dintre care:  

- 29 pentru furt 

- 10 pentru tâlhărie 

- 23 pentru vătămare corporală și 

alte violențe 

- 2 pentru viol 

- 3 consum și deținere droguri 

- 13 conducere fără permis 

- 1 șantaj 

- 1 mărturie mincinoasă 

- 1 pornografie infantilă. 

 

În semestrul I  au avut loc un 

număr de 239 de audieri la 

Poliție/DIICOT, dintre care 104 

audieri au fost pentru fapte 

penale comise de minori iar 

restul au fost audieri în cazuri de  

victime ale infracțiunilor, 

martori, suspecți și complici la 

furt, trafic de persoane etc. În 

toate aceste cazuri a fost 

acordată informare primară, din 

partea reprezentanților 

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

privind drepturile în calitate de 

victime ale infracțiunilor. 
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 Obiectiv Specific - 2.4. 

Întărirea controlului 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

consumului de droguri sau alte 

substanțe nocive în rândul 

copiilor și reducerea 

consecințelor acestui fenomen 

 Măsura: Conștientizarea de 

către copii, familie și 

comunitate a efectelor grave 

ale consumului de droguri sau 

de alte substanțe nocive în 

rândul copiilor 

23.Colaborare cu CPECA și 

asigurarea informării/consilierii 

familiale a copiilor consumatori de 

droguri și a familiilor acestora. 

X   În cursul semestrului I s-a inițiat 

întocmirea unui protocol de 

colaborare in vederea elaborării 

strategiei antidrog și au avut loc 2 

întâlniri de lucru, în care s-au 

stabilit modalitățile specifice de 

intervenție pentru fiecare 

instituție implicată în acțiunile de 

combatere și prevenire a 

consumului de substanțe interzise. 
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La cerere 

  24.Activități de informare, educare 

și conștientizare în centrele 

rezidențiale și comunitate în 

vederea prevenirii consumului de 

substanțe nocive. 

X   Pe parcursul semestrului au fost 

organizate 8 acțiuni informative, 

de consiliere și educare în 

vederea prevenirii consumului de 

substanțe nocive în centrele 

rezidențiale pentru copii, 

respectiv câte 2 acțiuni la RCF 

Orăștie, RCFCD Vulcan, RCFCD 

Hunedoara și Centrul specializat 

de zi Petroșani. 

Anul 2022 

 Obiectiv Specific - 2.5. 

Oferirea de sprijin adecvat 

copiilor cu părinți plecați la 

muncă în străinătate, precum și 

persoanelor care îi îngrijesc 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Măsura: Dezvoltarea de măsuri 

specifice și servicii de suport 

pentru copiii cu părinți plecați 

la muncă în străinătate 

25.Acțiuni de identificare a copiilor 

cu părinți plecați în străinătate – 

centralizarea datelor de la primării. 

X   În semestrul I, din centralizarea 

datelor primite de la nivel local, 

rezultă un număr de 1161 copii cu 

părinți plecați la muncă în 

străinătate, din care 80 se află cu 

măsură de protecție specială. 

Trimestrial 

 Obiectiv Specific - 2.6. 

Prevenirea sarcinilor nedorite 

în rândul adolescentelor 

      

 Măsura: Asigurarea de servicii 

de sănătate a reproducerii și 

planificarea familială în rândul 

copiilor și adolescenților 

26.Activități comune în cadrul 

proiectului Sănătatea mamei și a 

copilului în zonele rurale 

defavorizate. 

X   În luna martie 2022 a fost încheiat 

un protocol de colaborare cu 

Organizația Salvați copiii în 

vederea desfășurării de activități 

comune în cadrul proiectului. 

Anul 2022 

 OBIECTIV GENERAL 3 – 

Prevenirea și combaterea 

oricăror forme de violență în 

rândul copiilor 

      

 Obiectiv Specific - 3.1. 

Promovarea valorilor non-

violenței și implementarea 

unor acțiuni de sensibilizare 

      

 Măsura: Creșterea gradului de 

cunoaștere și de conștientizare 

de către copii, părinți, 

profesioniști și populația 

generală a tuturor formelor de 

violența 

27.Înființarea componentei 

Telefonul copilului și Echipa 

mobilă în structura Centrului de zi 

de recuperare Deva. 

X   Telefonul copilului a funcționat 

de la începutul anului și s-au făcut 

demersuri (ROF, structură de 

personal) pentru a fi integrat în 

structura Centrului de zi de 

recuperare Deva, alături de echipa 

mobilă în luna martie. 

Trim. I 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  28.Implementarea mecanismului de 

semnalare a actelor de violență – 

telefonul de urgență 119. 

X   În semestrului I 2022, au fost 

preluate 305 de apeluri la 

numărul de telefon 119. Dintre 

acestea, s-a intervenit de către 

echipa mobilă a DGASPC 

Hunedoara în 17 cazuri, iar 2 

cazuri au fost redirecționate în 

alte județe.     

Anul 2022 

 Măsura: Prevenirea și 

combaterea oricăror forme de 

violență asupra copilului 

29.Activități comune cu școli 

pentru distribuirea de materiale 

informative cu privire la prevenirea 

comportamentelor violente. 

X   Au fost distribuite 30 de pliante 

informative la primării și  unități 

școlare din zona Văii Jiului și 

zona municipiului Deva, în 

scopul prevenirii 

comportamentelor violente în 

comunitate și scoli. 

Anul 2022 

 OBIECTIV GENERAL 4 – 

Participarea copiilor 

      

 Obiectiv Specific – 4.1. 

Încurajarea participării copiilor 

la luarea deciziilor care îi 

privesc 

30.Susținerea copiilor pentru 

exprimarea propriilor păreri și 

consultarea acestora în luarea 

deciziilor care îi privesc – 

completarea Chestionarului Vocea 

copilului de către copiii cu măsură 

de protecție specială cu vârsta peste 

10 ani. 

X   În perioada raportată un număr de 

689 copii aflați cu măsură de 

protecție în servicii de tip 

familial, rezidențial DGASPC și 

rezidențial ONG au completat 

Chestionarul Vocea copilului. 

Anul 2022 

 ÎN DOMENIUL 

PROTECȚIEI 

PERSOANELOR ADULTE 

CU DIZABILITĂȚI 

      

 ACCESIBILITATE ȘI 

MOBILITATE 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Obiectiv: Îmbunătățirea 

accesului persoanelor cu 

dizabilități la mediul fizic, 

informațional 

      

 Măsura: Accesibilizarea 

mediului fizic la nivelul 

structurilor DGASPC 

Hunedoara 

31.Modernizarea sediului 

DGASPC Hunedoara și asigurarea 

accesului în sediu a persoanelor cu 

dizabilități. 

 X  Contractul de lucrări se află în 

derulare, lucrările fiind executate 

în proporție de 30%. 

 

Anul 2022 

 Măsura: Accesibilizarea 

informațiilor 

32.Adaptarea mijloacelor de 

informare, după caz, prin 

transmiterea spre beneficiari de 

informații clare și simple, folosirea 

de materiale accesibile (ușor de 

citit/înteles) în relația cu persoanele 

cu dizabilități, asigurarea de 

interpreți mimico – gestuali, acces 

facil la informațiile publicate pe 

site-ul instituției. 

X   Mijloacele de informare sunt 

adaptate gradului de înțelegere și 

potențialului psihic al 

beneficiarilor prin transmiterea 

către aceștia de informații clare 

și simple/limbaj ușor de citit. 

Beneficiarii sunt 

sprijiniți/îndrumați să acceseze 

informațiile publicate pe site-ul 

instituției. 

Anul 2022 

 OCUPARE       

 Obiectiv: Creșterea accesului 

persoanelor cu dizabilități la 

formare profesională și 

ocupare 

      

 Măsura: Evaluarea 

competenţelor şi abilităţilor de 

muncă ale persoanelor cu 

dizabilităţi în vederea 

furnizării de servicii de 

orientare profesională a 

persoanelor cu dizabilităţi 

interesate de angajare 

33.Evaluarea competențelor și 

abilităților de muncă ale 

persoanelor cu dizabilități în 

vederea furnizării de servicii de 

orientare profesională celor 

interesați de angajare – 

menținerea/îmbunătățirea nivelului 

X   În cursul semestrului I , un număr 

mediu  de 122 de beneficiari din 

cadrul centrelor DGASPC au 

participat la atelierele de 

ergoterapie în cadrul propriilor 

centre sau în alte centre. 

 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

de pregătire pentru muncă în cadrul 

atelierelor de ergoterapie. 

În cadrul Centrului de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități 

Simeria funcționează 6 ateliere cu 

specific diferit respectiv: 

croitorie/lucru manual, 

tâmplărie/jucării de lemn, 

caiete/legătorie, țesătorie, 

lumânări/decorațiuni interioare, 

tricotaje. În fiecare atelier, zilnic 

de la ora 8 la 15,30, își desfășoară 

activitatea un număr de 3-6 

beneficiari care sunt îndrumați și 

supravegheați în permanență de 

către un instructor de educație. 

Alături de cei 25 beneficiari din 

cadrul Centrului din Simeria, au 

mai participat la activitățile 

atelierelor de croitorie, tâmplărie, 

caiete, țesătorie și tricotaje 8 

beneficiari din cadrul LMPPAD 

Pricaz, 5 beneficiari din cadrul 

CIAPAD Uricani și 12 beneficiari 

din cadrul CIAPAD Bretea Strei. 

 

În cadrul atelierelor proprii 

aparținătoare centrelor CIAPAD 

1,2,3  Păclișa  un număr de 51 

de beneficiari au desfășurat 

activități lucrative, CIAPAD 

Brănișca – 15 beneficiari și 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

CIAPAD Geoagiu – 8 

beneficiari. 

 Măsura: Participarea la Bursa 

locurilor de muncă 

34.Informarea beneficiarilor – 

persoane cu dizabilități cu privire 

la acțiunile organizate de Agențiile 

Locale de ocupare a forței de 

muncă, participarea efectivă la 

Bursa locurilor de muncă și 

obținerea unui loc de muncă. 

X   Pe parcursul semestrului I, despre 

Bursele locurilor de muncă 

organizate de către AJOFM 

Hunedoara, au fost informați un 

număr de 56 beneficiari din 

cadrul centrelor DGASPC, iar 12 

dintre acești beneficiari au și 

participat la aceste burse.  

Astfel, ca urmare a participării la 

Bursele locurilor de muncă 

organizate în anii precedenți, în 

prezent, 2 beneficiari din cadrul 

CIAPAD Bretea Streiului sunt 

angajați cu contract de muncă cu 

normă întreagă pe perioadă 

nedeterminată și un beneficiar 

din cadrul CIAPAD Petrila cu 

contract de muncă cu jumătate 

de normă pe perioadă 

nedeterminată. 

Anul 2022 

 Măsura: Derularea de 

acţiuni/campanii de 

conştientizare cu scopul de a 

informa, responsabiliza şi 

activa atât persoanele cu 

dizabilităţi cât şi angajatorii, 

inclusiv autorităţile şi 

instituţiile publice privind 

35.Acțiuni de conștientizare cu 

scopul de a informa, responsabiliza 

și activa atât persoanele cu 

dizabilități, cât și angajatorii, în 

ceea ce privește angajarea 

persoanelor cu dizabilități – 

distribuirea de materiale 

informative în acest sens, 

X   Beneficiarii serviciilor 

rezidențiale sunt informați lunar 

despre oferta de locuri de munca 

vacante la nivelul județului 

Hunedoara, transmisă de către 

AJOFM Hunedoara. 

 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

angajarea persoanelor cu 

dizabilităţi 

transmiterea de comunicate de 

presa. 

 PROTECȚIA SOCIALĂ, 

INCLUSIV 

ABILITARE/REABILITARE 

      

 Obiectiv: Îmbunătățirea 

situației sociale a persoanelor 

cu dizabilități 

      

 Măsura: Accesibilizarea 

formularelor necesare 

solicitării de beneficii de 

asistenţă socială şi de 

informaţii privind condiţiile de 

eligibilitate pentru acestea 

36.Acțiuni de informare a 

beneficiarilor și a comunităților cu 

privire la demersurile necesare 

pentru constituirea dosarului de 

persoană cu handicap, în vederea 

evaluării/reevaluării, încadrării 

într-un grad de handicap și 

obținerii beneficiilor de asistenta 

socială. 

X   La sediile Serviciului de 

evaluare complexă persoane 

adulte și Biroului prestații 

sociale sunt puse la dispoziția 

persoanelor interesate materiale 

informative cu privire la lista 

actelor, tipizatele și demersurile 

necesare pentru constituirea 

dosarului de persoană cu 

handicap, iar specialiștii din 

cadrul serviciilor oferă sprijin și 

consultanță tuturor persoanelor 

interesate. Materialele 

informative sunt postate, de 

asemenea, pe pagina de site a 

instituției, sub formă de 

documente text. Pentru a veni în 

sprijinul persoanelor cu 

deficiențe de vedere, 

documentele postate pe site pot 

fi redate audio, prin facilitatea – 

Suport Audio - ce permite ca 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

orice text sau selecție de text din 

site să fie redată audio. 

 Măsura: Utilizarea sistemului 

de evaluare a dizabilității pe 

baza modelului medico-psiho-

social și stabilirea nevoii de 

beneficii și servicii 

37.Evaluarea medico-psiho-sociala 

a persoanelor care solicită 

încadrarea în grad de handicap sau 

reevaluarea gradului și întocmirea 

programului individual de 

reabilitare și integrare socială. 

X   În perioada raportată, în cadrul 

Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte 

cu handicap au fost evaluate 

1140 cazuri noi, reevaluate 

1181, în total 2321 cazuri. 

Pentru cazurile noi evaluate au 

fost făcute 943 propuneri de 

încadrare și 197 propuneri de 

neîncadrare, iar pentru cazurile 

reevaluate, propunerile au fost 

de încadrare în 1092 de cazuri și 

neîncadrare în 89 de cazuri. 

Anul 2022 

  38.Facilitarea accesului la 

evaluarea/reevaluarea persoanelor 

și obținerea drepturilor prevăzute 

de legislația în vigoare privind 

punerea la dispoziție a persoanelor 

cu dizabilități a unor adrese de e-

mail pentru transmiterea cererilor și 

a documentațiilor în acest sens. 

X   La nivelul instituției există 

create și promovate adrese de e-

mail, postate inclusiv pe site, 

adrese unde pot fi transmise 

cereri/documente necesare în 

etapa de evaluare/reevaluare a 

persoanelor cu dizabilități sau 

pentru obținerea drepturilor 

prevăzute de legislație. 

Anul 2022 

 Măsura: Derularea de acțiuni 

de conștientizare cu scopul de 

a informa persoanele cu 

dizabilități cu privire la 

beneficiile și serviciile sociale 

existente și modul de accesare 

a acestora 

39.Actiuni de informare a 

persoanelor cu dizabilitati cu 

privire la demersurile necesare 

pentru adaptarea locuinţei, 

obţinerea de dispozitive asistive şi 

tehnologii de acces; informare 

despre activităţi şi servicii 

X   Pe site-ul instituției sunt postate 

informații cu privire la demersuri 

necesare pentru obținerea unor 

facilități: dispozitive asistive și 

tehnologii de acces, roviniete, 

bilete etc. 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

alternative sau complementare 

oferite de furnizori de servicii 

sociale private, obţinerea unor 

servicii de transport: rovinieta, card 

de parcare, bilete de tren sau 

autobuz sau a posibilităţii de a opta 

pentru decontarea carburantului. 

La Bursa generală a locurilor de 

muncă din luna mai au fost 

prezentate și puse la dispoziția 

persoanelor interesate materiale 

informative cu privire la 

obținerea de dispozitive asistive.  

  40.Promovarea activității Centrului 

de zi de recuperare pentru adulți 

Deva prin distribuirea de pliante în 

cabinetele medicilor de familie, 

medicilor specialiști, după caz. 

X   În perioada raportată la sediul 

Centrului de zi de recuperare 

pentru adulți s-au întreprins 

acțiuni de informare și promovare 

a serviciilor specializate oferite de 

centru. De asemenea au fost 

distribuite 30 de pliante 

informative și de promovare a 

serviciilor Centrului de zi de 

recuperare pentru adulți în 

cabinetele medicilor de 

familie/specialiști din municipiul 

DEVA. 

Trim. I, II 

 VIAȚĂ INDEPENDENTĂ ȘI 

INTEGRARE ÎN 

COMUNITATE, INCLUSIV 

ACCESUL LA SERVICII 

PUBLICE 

      

 Obiectiv: Creșterea calității în 

serviciile sociale, 

îmbunătățirea accesului la 

serviciile sociale în comunitate 

necesare pentru o viață 

independentă 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Măsura: Îmbunătățirea 

modului în care serviciile 

răspund nevoilor beneficiarilor 

conform standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii 

41.Realizarea unor lucrări de 

reparații curente, dotări și investiții 

în cadrul centrelor conform 

bugetului aprobat și a Programului 

anual de achiziții. 

 X  Până la sfârșitul semestrului au 

fost demarate lucrări, fiind în curs 

de execuție în procent de 40%, 

după cum urmează: 

- CIAPAD Brănișca –lucrări de 

igienizare și reparații gard 

împrejmuitor, 

- CIAPAD Bretea Streiului –

lucrări de reparații acoperiș, 

- CIAPAD 3 Păclișa –

reparațiile la scările de acces, 

- CIAPAD Petrila – reparații 

clădire beneficiari (amenajare 

cameră HIV)  

 

Sunt în curs de achiziționare, în 

procent de 40%, următoarele 

dotări cuprinse în listă: 

-    Sisteme de supraveghere 

video la CIAPAD Brad,  

Brănișca, Bretea Strei, Păclișa 

1,2,3, Geoagiu, Uricani, Petrila și 

LMPPD Orăștie și Pricaz, 

-    Autoturism pentru dotarea 

CIAPAD Bretea Streiului și Brad 

2, LMPPD Orăștie. 

 

Au fost achiziționate: 

- Lampă UV pentru CIAPAD 

Bretea Streiului, 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- Aparate de aer condiționat 

CIAPAD Geoagiu, 

Copiatoare la CIAPAD Uricani 

și CIAPAD Brănișca. 

  42.Dezvoltarea  parteneriatelor cu 

biserica, unități sanitare, poliția, 

asociații caritabile, alte instituții în 

vederea promovării și respectării 

drepturilor persoanelor cu 

dizabilități și integrare în 

comunitate. 

X   La sfârșitul perioadei raportate, 

în baza de date a instituției, 

figurau ca fiind încheiate un 

număr de 2 convenții pe 

perioadă determinată și 102 

convenții pe perioadă 

nedeterminată. 

Anul 2022 

  43.Perfecționarea și instruirea 

continuă a personalului care 

lucrează în serviciile destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități. 

X   Pe parcursul semestrului I o 

persoană angajată în cadrul 

serviciilor destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități a participat 

la sesiunea de instruire cu tema: 

”Noutăți legislative și oportunități 

de finanțare în activitatea de 

protecție a drepturilor persoanelor 

cu dizabilități”. 

 

3 angajați din cadrul C zi Simeria 

au participat la cursul on-line 

”Metode de bune practici 

internaționale: persoanele cu 

dizabilități – tranziția de la 

servicii rezidențiale la servicii în 

comunitate – transformarea 

centrului Ozalj Croația”.  

În perioada raportată, s-au 

înregistrat 161 participări ale 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

angajaților la sesiunile de 

instruire organizate în cadrul 

centrelor. 

  44.Organizarea unei întâlniri cu 

ONG-uri pentru persoane cu 

dizabilități pentru informări 

reciproce și propuneri de activități 

comune pentru respectarea și 

promovarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilități. 

 X  Nu au fost organizate întâlniri cu 

ONG, însă au avut loc informări 

reciproce cu ocazia monitorizării 

activităților acestora de către 

reprezentanții DGASPC 

Hunedoara. 

Anul 2022 

 Măsura: Asigurarea metodei 

managementului de caz pentru 

persoanele cu dizabilități 

45.Desemnarea managerului/ 

responsabilului de caz pentru 

fiecare beneficiar admis în centru. 

X   În perioada raportată, la 

admiterea în centre, au fost 

desemnați manageri de caz 

pentru un număr de 22 

beneficiarii admiși  în centrele 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități. 

La 

admiterea în 

centru 

 Măsura: Asigurarea de servicii 

sociale de prevenire a 

instituționalizării, de tip centre 

respiro și de criză, echipă 

mobilă, centre de zi prin 

pregătirea unor proiecte în 

acest sens 

46.Campanie de promovare a 

Centrului respiro pentru persoane 

cu dizabilitati Petroșani. 

X   Pe parcursul semestrului I a fost 

prelungită implementarea 

proiectului Centrul respiro 

pentru persoane adulte cu 

dizabilități Petroșani până la 

30.06, prin urmare și activitatea 

de promovare a fost decalată 

pentru trimestrul II. În luna iunie 

în cadrul întâlnirii de lucru cu 

reprezentanții 

DAS/SPAS/Primării a fost 

prezentat proiectul Centrul 

Respiro și rezultatele acestuia, a 

fost transmisă o adresă 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

primăriilor de orașe și municipii 

în vederea promovării centrului 

împreună cu broșura de 

prezentare, a fost transmis un 

comunicat de presă către mass-

media locală și a fost postat la 

sediile direcției afișul de 

promovare al centrului. 

 Măsura: Activități de 

informare în rândul 

beneficiarilor de indemnizații 

privind posibilitatea de a opta 

între un asistent personal și 

indemnizație 

47.Informarea persoanelor cu 

dizabilitati încadrate în gradul grav, 

cu asistent, cu privire la opțiunile 

existente. 

 X  Acțiunea se va desfășura în 

perioada următoare, fiind în 

lucru un material informativ 

conținând aceste informații. 

Anul 2022 

 Măsura: Dezvoltarea rețelei de 

asistenți personali profesioniști 

48.Angajarea de asistenți personali 

profesioniști pentru persoanele cu 

dizabilități, în funcție de solicitările 

înregistrate. 

 X  Nu au fost înregistrate solicitări 

de angajare APP și nu au fost 

angajați asistenți personali pe 

parcursul semestrului I. 

Anul 2022 

 SĂNĂTATE       

 Obiectiv general: 

Îmbunătăţirea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi la 

serviciile curative şi de 

sănătate publică 

      

 Măsura: Formarea personalului 

de specialitate din serviciile 

sociale pentru furnizarea de 

informaţii şi cunoştinţe despre 

exercitarea drepturilor la 

sănătate sexuală şi 

49.Participarea specialiștilor care 

lucrează cu persoane cu dizabilitati 

la cursuri de formare privind 

exercitarea drepturilor la sănătate 

sexuală şi reproductivă. 

 X  Pe parcursul semestrului I 2022 

nu s-au înregistrat participări la 

astfel de cursuri de formare 

profesională a specialiștilor din 

cadrul DGASPC Hunedoara . 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

reproductivă în rândul 

persoanelor cu dizabilităţi 

 PARTICIPARE POLITICĂ ŞI 

PUBLICĂ 

      

 Obiectiv: Creşterea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi la 

viaţa publică 

      

 Măsura: Asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi la 

activităţi culturale, sportive, de 

recreere şi turism 

50.Organizarea de activități festive, 

de socializare și activități de 

petrecere a timpului liber: 

competiții sportive, vizitarea unor 

monumente istorice/mănăstiri din 

județ, excursii, participare la 

spectacole a beneficiarilor din 

centrele rezidențiale, etc. 

X   Cu ocazia zilelor de  

Dragobete,1 și 8 Martie, 

Sărbători Pascale și Rusalii,1 

Iunie au fost organizate pentru 

beneficiarii din centre o serie de 

activități de petrecere a timpului 

liber și de socializare. 

 

În perioada semestrului I au fost 

organizate și excursii, după cum 

urmează: 

-la Muzeul Mineritului din 

Petroșani, Mănăstirea Lainici, 

Castelul Corvinilor și Grădina 

Zoologică Hunedoara pentru 6 

beneficiari din CIAPAD 2 

Păclișa, 

- la Mănăstirea Colț pentru 11 

beneficiari din cadrul CIAPAD 

Bretea Strei, respectiv 10 

beneficiari la o excursie la 

Giardini di Zoe și in excursie la 

Grădina Zoologică Hunedoara,  

Anul 2022 



132 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- 2 excursii în județ pentru 8 

beneficiari din cadrul CIAPAD 

Geoagiu la Mănăstirea Râmeț și 

în stațiunea Geoagiu Băi,  

- participarea a 4 beneficiari din 

cadrul LMPPD Orăștie la 

excursii la Catedrala Ortodoxă 

Orăștie, Parcul dendrologic 

Simeria și la Parcul Fan Arena 

din Orăștie, 

-  excursie pentru 5 beneficiarii 

CIAPAD Petrila la Mănăstirea 

Lainici și în zona Brădeț din 

municipiul Petroșani,  

- excursie pentru beneficiarii 

CIAPAD Brănișca la Parcul 

Dendrologic din Simeria,  

- excursie pentru 15 beneficiari 

din cadrul CIAPAD 2 Brad la 

Grădina Zoologică din Sibiu și 

la Dinosaur Word Transilvania,  

- drumeții în împrejurimile 

Centrului de zi Simeria pentru 

11 beneficiari, 

- competiții de aruncat mingea la 

țintă-DARTS pentru 11 

beneficiari din cadrul CZPAD 

Simeria. 

 

Beneficiarii centrelor au 

posibilitatea de a desfășura 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

activități recreative și de 

petrecere a timpului liber în 

curtea centrelor, la plimbare în 

împrejurimi și comunitate, 

activități de grădinărit, lectură și 

jocuri de societate în curtea și 

cluburile centrelor, competiții și 

întreceri de cultură generală, la 

cumpărături și în vizite la 

persoane de atașament din 

comunitate, la slujbele religioase 

de la bisericile din localitate. 

 IMPLEMENTAREA CDPD 

ŞI MONITORIZAREA 

RESPECTĂRII 

DREPTURILOR 

PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂŢI 

      

 Obiectiv: Îmbunătăţirea 

modului de implementare a 

Convenţiei cu privire la 

drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi 

51.Sesiuni de instruire a angajaților 

/ prelucrare a drepturilor 

persoanelor cu dizabilități conform 

Convenției ONU. 

X   În perioada raportată au avut loc 

un număr de 17 sesiuni de 

instruire a angajaților privind 

prevederile Convenției ONU 

pentru persoanele cu dizabilități. 

Anul 2022 

 Componenta: PERSOANE 

VARSTNICE 

      

 Obiectiv – Promovarea 

participării sociale active si 

demne a persoanelor vârstnice 

      

 Măsura: Realizarea de 

campanii de informare publică 

pentru faccilitarea accesului 

52.Actualizarea listei furnizorilor 

de servicii sociale destinate 

persoanelor vârstnice la nivelul 

X   Pe site-ul instituției este postată 

Lista cu furnizori publici și 

privați de servicii sociale din 

Semestrial 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

populației vârstnice la 

programele de sănătate publică 

și la îngrijirea sănătății 

județului și postarea pe site-ul 

instituției. 

județul Hunedoara fiind postat și 

link către Lista furnizorilor de 

servicii sociale acreditați și a 

serviciilor sociale licențiate în 

baza Legii nr. 197/2012, 

gestionată de Ministerul Muncii 

și Solidarității Sociale. 

 Obiectiv: Prevenirea 

abuzurilor asupra populației 

vârstnice și a excluziunii 

acesteia 

      

 Măsura: Promovarea 

telefonului vârstnicului 

53.Afisarea pe site-ul instituției și 

la sediu numărul Telefonului 

vârstnicului – linie gratuită și 

confidențială. 

X   Pe site-ul instituției este postat 

un link către numărul telefonul 

Vârstnicului – linie gratuită și 

confidențială. 

Anul 2022 

 Obiectiv: Creșterea accesului 

la servicii sociale a persoanelor 

vârstnice 

      

 Măsura: Asigurarea îngrijirii în 

serviciile rezidențiale pentru 

persoane vârstnice conform 

standardelor minime de 

calitate 

54.Implementarea standardelor de 

calitate în serviciile sociale 

destinate persoanelor vârstnice.  

X   Căminul pentru persoane 

vârstnice CPV Pui are, începând 

cu anul 2021, licență de 

funcționare pe o perioadă de 5 

ani. În raportul anual de 

activitate al centrului a fost 

inclus și raportul privind 

implementarea Standardelor 

minime de calitate, conform 

Ordinului  29/2019. 

Anul 2022 

  55.Organizarea unei întâlniri cu 

ONG-uri pentru vârstnici pentru 

informări reciproce și propuneri de 

 X  În perioada raportată nu au fost 

organizate întâlniri cu ONG-

urile, însă au avut loc informări 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

activități comune pentru 

respectarea și promovarea 

drepturilor persoanelor vârstnice. 

reciproce cu ocazia monitorizării 

activităților acestora de către 

reprezentanții DGASPC 

Hunedoara. 

În luna aprilie a fost trimisă, de 

către Serviciul Monitorizare, 

Strategii, Implementare Proiecte 

o adresă către toate primăriile de 

comune și orașe cu privire la 

aprobarea a 4 Programe de 

interes național pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale 

pentru persoane vârstnice, 

existând astfel posibilitatea 

extinderii colaborării și cu 

ONG-urile pentru vârstnici. 

 

 

 Componenta: VICTIMELE 

VIOLENȚEI DOMESTICE 

      

 Obiectiv – Creșterea eficienței 

în prevenirea și combaterea 

violenței domestice 

      

 Măsura: Derularea în 

parteneriat de acțiuni de 

prevenire a fenomenului 

violenței domestice   

56.Acțiuni de informare a opiniei 

publice privind  modul de 

semnalare a cazurilor de violenţă  

domestică și a măsurilor care se 

impun în cazul nerespectării 

legislației în acest domeniu prin 

colaborare interinstituţională. 

X   În cadrul activităților desfășurate 

prin proiectul Venus au fost 

publicate pe site-ul instituției 

anunțuri de selecție pentru 

grupul țintă. Pe site-ul instituției 

sunt publicate informații privind 

activitățile proiectului ( pliant, 

informare, formulare) și 

Trim. III 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

îndrumări pentru victimele 

violenței domestice. Au fost 

transmise informări privind 

activitățile proiectului și invitații 

la colaborare în sprijinul 

victimelor violenței domestice, 

către unități de poliție. 

S-a participat la Bursa locurilor 

de muncă, organizată de AJOFM 

Hunedoara, în municipiul 

Hunedoara. La întâlnirea din 

luna iunie, organizată online, cu 

reprezentanți ai DAS-

urilor/primăriilor din județ s-au 

diseminat informații referitoare 

la proiect și la serviciile oferite, 

s-a solicitat sprijin în vederea 

comunicării cazurilor de victime 

ale violenței  domestice pentru 

care au fost eliberate ordine de 

protecție, aflate în evidențele 

proprii, pentru a putea fi 

contactate și informate în 

legătură cu sprijinul de care pot 

beneficia. 

 

 În semestrul I au fost incluse în 

grupul țintă 7 cazuri de victime a 

violenței domestice, victimelor 

fiindu-le oferite servicii de 

consiliere psihologică, consiliere 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

vocațională, în funcție de 

nevoile identificate, iar  5 dintre 

acestea au primit găzduire în 

locuința protejată.  

Au fost contactate și alte victime 

ale căror cazuri ne-au fost 

sesizate, fiindu-le aduse la 

cunoștință serviciile de care pot 

beneficia ca urmare a includerii 

în grupul țintă. 

  57.Campanie de informare a 

comunității cu privire la serviciile 

furnizate (Locuință protejată pentru 

victimele violenței domestice, grup 

de suport, consiliere vocațională). 

X   Au fost publicate periodic pe site-

ul instituției anunțuri de selecție a 

grupului țintă și materiale 

informative privind serviciile 

acordate în cadrul proiectului, 

discuții telefonice cu specialiști 

din cadrul instituțiilor privind 

cazurile semnalate. 

S-au efectuat raportări lunare 

către echipa de management din 

cadrul proiectului, referitoare la 

activitățile desfășurate de către 

echipa locală, s-au întocmit 

diverse documente și s-au realizat 

diverse activități necesare bunului 

mers al implementării 

proiectului(depunere documente 

pentru CR13, CR 14, întrunire 

Comisii de verificare și selecție, 

rapoarte de consiliere, note 

telefonice, rapoarte întrevedere, 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

actualizare informații în aplicația 

POCU-Form, planuri de 

intervenție etc.) 

S-a participat la sesiuni de 

informare privind modalitățile 

de îmbunătățire  a metodelor de 

intervenție interinstituțională 

pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice și de gen în 

cadrul proiectului “Sprijin 

pentru implementarea 

Convenției de la Istanbul în 

România”, finanțat prin 

Mecanismul Financiar 

Norvegian 2014-2021, în cadrul 

Programului Justiție.  

 Măsura: Identificarea 

victimelor violenței domestice 

58.Colaborarea interinstituționala 

în vederea identificării victimelor 

violenței domestice. 

X   În urma colaborării 

interinstituționale, cu organele 

abilitate, pe parcursul 

semestrului I, de către echipa de 

implementare a proiectului 

VENUS, au fost identificate și 

introduse în grupul țintă un 

număr de 7 victime ale violenței. 

Anul 2022 

  59.Transmiterea de informării cu 

privire la selecția grupului țintă în 

cadrul proiectului VENUS. 

X   Pe parcursul semestrului I, 7 

persoane au fost incluse în 

grupul țintă. 

Anul 2022 

 Măsura: Asigurarea serviciilor 

specializate victimelor 

violenței domestice 

60.Asigurarea accesului victimelor 

la serviciile oferite de cabinetul de 

consiliere vocațională și ale 

grupului de suport. 

X   Din cele 7 persoane incluse în 

grupul țintă, 7 victime au fost 

consiliate psihologic și 6 dintre 

Trimestrial 



139 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

ele au beneficiat și de consiliere 

vocațională. 

10. TINERET  

-11 obiective 

11 acțiuni 

 

7 0 4   

1. Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Hunedoara 

-11 obiective 

11 acțiuni 

 

7 0 4   

 Accesibilitate, prin 

participarea la activități de 

tineret fără discriminare, 

indiferent de categoria din 

care tinerii fac parte 

1.Organizarea de acțiuni ce se vor 

desfășura la centrele de tineret și 

pe teritoriul județului Hunedoara, 

în funcție de bugetul alocat. 

X   100% Anul 2022 

 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 

2.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. 

X   100% Anul 2022 

 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 

3.Colaborare cu instituții pentru 

organizarea/dezvoltarea activității 

de tineret. 

X   100% Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 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 

4.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. 

X   100% Anul 2022 

 Digitalizarea activității din 

domeniul tineret 

5.Mediatizarea pe site-ul 

instituției a informațiilor și pe 

platformele de socializare a  

programelor și acțiunilor care 

vizează tinerii și acțiunile de 

tineret. 

X   100% Anul 2022 

 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 

6.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. 

  X Lipsa buget alocat în acest sens Anul 2022 

 Dezvoltarea centrelor de 

tineret 

7.Dotarea centrelor de tineret cu 

jocuri de socializare și aparatură 

care să corespundă nevoilor 

tinerilor. 

  X Lipsa buget alocat în acest sens Anul 2022 

 Sprijinirea activităților care 

presupun antreprenoriat 

social și economie circulară 

8.Organizarea de proiecte de 

tineret în care se sprijină 

activitățile care presupun 

  X Lipsa buget alocat în acest sens Anul 2022 



141 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

antreprenoriat social și economie 

circulară. 

 Crearea de parteneriate între 

autorități publice locale 

9.Colaborare cu instituții pentru 

organizarea/dezvoltarea activității 

de tineret din județ în baza unor 

protocoale și acorduri de 

parteneriat. 

 

X   100% Anul 2022 

 Suport pentru implementarea 

Corpului Român de 

Solidaritate și Cooperare 

(CRESC) 

10.Diseminarea programului 

Corpului Român de Solidaritate și 

Cooperare (CRESC) în rândul 

tinerilor. 

X   100% Anul 2022 

 Creșterea gradului de 

incluziune în societate a 

tuturor minorităților - etnice, 

sexuale, confesionale etc. 

11.Organizarea de programe 

pentru tinerii aparținând 

minorităților. 

  X Se va realiza în semestrul II Anul 2022 

11. CULTURĂ 

-5 obiective 

8 acțiuni 8 0 0   

1. Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Hunedoara 

-5 obiective 

8 acțiuni 8 0 0   

 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. 

X    Anul 2022 

 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. 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  3.Constatarea  de contravențiuni și 

aplicarea de amenzi pentru 

nerespectarea prevederilor legale 

în domeniul protejării 

monumentelor istorice. 

X    Anul 2022 

  4.Asigurarea de consultanță de 

specialitate  pentru proprietari 

privind regulile de protejare a 

monumentelor istorice.  

X    Anul 2022 

  5.Identificarea siturilor 

arheologice prin repere și 

coordonate ST70. 

X    Anul 2022 

 Verificarea respectării 

legislației specifice precum și 

promovarea creației 

contemporane și a diversității 

culturale. 

6.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. 

X    Anul 2022 

 Revitalizarea și punerea în 

valoare a patrimoniului 

cultural mobil, imobil și 

imaterial. 

 

7.Asigurarea de consultanță de 

specialitate  pentru 

proprietari/administratori privind 

regulile de protejare a bunurilor 

culturale ale patrimoniului 

cultural național. 

X    Anul 2022 

 Colaborarea cu organele 

abilitate de lege pentru 

combaterea activității 

infracționale în domeniul 

8.Intensificarea colaborării cu 

toate organele abilitate de lege 

pentru combaterea activității 

infracționale în domeniul 

patrimoniului cultural național. 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

patrimoniului cultural 

național. 

12. SPORT 

-12 obiective 

12 acțiuni 

 

4 0 8   

1. Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Hunedoara 

-12 obiective 

12 acțiuni 

 

4 0 8   

 Promovarea sportului de 

performanță 

1.Organizarea / sprijinirea 

competițiilor sportive eligibile ce 

se vor desfășura pe teritoriul 

județului Hunedoara, în funcție de 

bugetul alocat. 

X    100%  31.12.2022 

 Stimularea sportivilor de 

performanță 

2.Acordarea alimentației de efort 

pentru sportivii hunedoreni de 

perspectivă, în funcție de bugetul 

alocat. 

  X Lipsa buget alocat în acest sens 31.12.2022 

 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. 

X   100% 31.12.2022 

 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. 

X   100%  31.12.2022 

 Implementarea programelor 

europene privind sportul 

amator 

5.Organizarea/sprijinirea de 

acțiuni sportiv recreative în cadrul 

Săptămânii Europene a Sportului 

2022. 

  X Se va realiza în semestrul II   30.09.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 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. 

X   100% 31.12.2022 

 Evidențierea activității 

sportive 

7.Actualizarea evidențelor privind 

sportivii, tehnicienii, și arbitrii din 

județ. 

  X Se va realiza după finalizarea 

platformei digitale privind 

evidența sportivă 

31.12.2022 

 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. 

  X Lipsă buget pentru activități în 

parteneriat cu colaboratorii 

noștri. 

31.12.2022 

 Acordarea de Certificate de 

Identitate Sportivă 

9.Înmatricularea de noi asociații 

sportive fără personalitate 

juridică. 

  X Nu s-au primit solicitări de 

înmatriculare de noi asociații 

sportive. 

31.12.2022 

 Monitorizarea activităților 

sportive desfășurate de 

structurile sportive județene 

10.Îndrumare şi control la 

entitățile sportive care îți 

desfășoară activitatea pe teritoriul 

județului Hunedoara. 

  X Se vor realiza după 

reorganizarea instituției. 

31.12.2022 

 Prevenirea violenței în sport 11.Asigurarea secretariatului 

Comisiei Județene de Acțiune 

Împotriva Violenței în Sport, 

desfășurarea de acțiuni specifice. 

  X Membrii CJAIVS HD nu au 

solicitat organizarea ședințelor 

de lucru ale comisiei. 

31.12.2022 

 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. 

  X Nu s-au primit solicitări în acest 

sens. 

31.12.2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

13. AFACERI INTERNE 

-26 obiective 

55 acțiuni 49 6 0   

1. Inspectoratul de Poliție 

Județean Hunedoara 

-11 obiective 

13 acțiuni 13 0 0   

 Creșterea gradului de 

siguranță și protecție a 

cetățeanului. Menținerea 

infracțiunilor stradale sesizate 

la nivelul localităților din 

județul Hunedoara la un nivel 

redus. 

1.Desfășurarea de activități 

preventive (patrulări, acțiuni și 

controale). Creșterea prezenței 

fizice a forțelor de ordine publică 

în mijlocul comunităților, pentru 

prevenirea faptelor antisociale și 

pentru descurajarea acestui 

fenomen.  

X   În semestrul I 2022, la nivelul 

I.P.J. Hunedoara, au fost sesizate 

716 infracțiuni stradale, 

constatându-se o scădere cu 30 

de infracțiuni (-4.02%), față de 

semestrul I 2021, când au fost 

sesizate 746 astfel de infracțiuni. 

Anul 2022 

 Dezvoltarea progresiva și 

continuă a capabilităților de 

răspuns în situații de urgență, 

adaptarea mecanismelor de 

management al resurselor 

umane. 

2.Încadrarea, dezvoltarea, 

pregătirea, formarea si 

perfecționarea personalului. 

X   -85% din personalul I.P.J. 

Hunedoara a fost angrenat în 

activități de pregătire 

profesională; 

-33 de elevi repartizați, din 

Școlile de poliție; 

-Concursuri organizate în 

procent de 100%,  în 

conformitate cu dispozițiile de 

linie existente. 

Anul 2022 

 Îmbunătățirea siguranței 

cetățeanului - principala 

prioritate a tuturor structurilor 

de ordine publică 

3.Desfășurarea de activități 

privind siguranța școlară, 

prevenirea delincvenței juvenile și 

combaterea violenței domestice. 

X   Au fost adaptate permanent  

dispozitivele de ordine și 

siguranță publică în funcție de 

programul unităților de 

învățământ, evenimentele și 

examenele din mediul școlar, 

activitățile extracurriculare, 

precum și concluziile rezultate 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

din analiza situației operative în 

acest domeniu. 

 Sporirea sentimentului de 

siguranță si încredere în 

structurile de ordine  publică. 

4.Creșterea prezenței fizice a 

forțelor de ordine publică in 

mijlocul comunităților pentru 

prevenirea faptelor antisociale și 

pentru descurajarea acestui 

fenomen care afectează 

cetățeanul. 

X   În semestrul I 2022, polițiștii de 

ordine publică au desfășurat un 

număr de 686 activități în 

comunitate și au avut în vedere 

atât cunoașterea populației și a 

teritoriului, cât și identificarea 

locurilor și mediilor favorabile 

comiterii de fapte antisociale. 

Anul 2022 

 Eficientizarea acțiunilor de 

combatere a infracționalității 

în domeniul silvic si piscicol. 

5.Intensificarea acțiunilor comune 

de control cu alte responsabilități 

în domeniu. 

X   În semestrul I 2022, polițiștii de 

ordine publică au desfășurat un 

număr de 16 activități pentru 

prevenirea și combaterea 

infracțiunilor privind materialul 

lemnos. 

Anul 2022 

 Cresterea gradului de 

siguranță în incinta și în 

zonele adiacente unitatilor de 

invatamant preuniversitar. 

6.Intensificarea activităților 

preventive în incinta și zona 

adiacență unităților de învățământ 

preuniversitar. 

X   Pentru asigurarea unui climat 

corespunzător de ordine și 

siguranță publică în incinta și 

zona adiacentă instituțiilor de 

învățământ polițiștii de ordine 

publică au desfășurat 427 

activități de prevenire. 

Anul 2022 

 Creșterea gradului de 

siguranță a cetățeanului pe 

timpul sezonului estival. 

7.Derularea de activități specifice 

pe linie de ordine publică. 

X   Polițiștii de ordine publică 

desfășoară activități specifice și 

sunt adoptate cele mai eficiente 

măsuri pentru asigurarea unui 

climat corespunzător de ordine 

și siguranță publică pe timpul 

sezonului estival. 

Iunie-

septembrie 

2022 



147 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

 Creșterea siguranței rutiere 

prin consolidarea 

mecanismelor de prevenire și 

combatere a încălcării 

legislației rutiere 

8.Derularea de activități 

preventive și de combatare a 

principalelor cauze generatoare de 

evenimente rutiere grave. 

 

X   Din totalul celor 639 acțiuni 

organizate:  

- 44 acțiuni au fost organizate pe 

linia combaterii nerespectării 

regulilor de circulație de către 

pietoni, ceea ce, procentual, 

reprezintă 7% din totalul 

acțiunilor organizate; 

- 227 acțiuni au fost organizate 

pentru impunerea respectării 

regimului de viteză legal stabilit, 

ceea ce, procentual, reprezintă 

35 % din totalul acțiunilor 

organizate ; 

- 6 acțiuni au fost organizate 

pentru combaterea neacordării 

priorității de trecere vehiculelor, 

ceea ce, procentual, reprezintă 1 

% din total acțiuni organizate. 

- 30 acțiuni au fost organizate 

pentru combaterea nerespectării 

regulilor privind depășirea, ceea 

ce reprezintă 4 % din total; 

Cu ocazia activităților 

specifice întreprinse în teren 

zilnic și a acțiunilor organizate, 

au fost aplicate un număr de 

16.210 sancțiuni 

contravenționale pentru 

nerespectarea legislației rutiere 

reglementate de OUG-195/2002 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

cu modificările și completările 

ulterioare .  

Analizând eficiența 

modului de combatere a 

principalelor cauze rezultă că, 

din totalul de 639 acțiuni 

organizate la nivelul județului, 

307 (reprezentând 48%) au vizat 

cele menționate anterior.  

Raportat la totalul celor 

16.201 sancțiuni 

contravenționale aplicate la 

regimul rutier, pentru 

combaterea acestor cauze, au 

fost aplicate 7749 sancțiuni 

(47% din total).  

            De asemenea, au fost 

reținute în vederea suspendării 

dreptului de a conduce 

autovehicule un nr. de 1.315 

permise de conducere și au fost 

constatate un nr. de 451 

infracțiuni, din care 257 contra 

siguranței circulației pe 

drumurile publice. 

 Extinderea sistemelor 

alternative de alarmare, 

înştiinţare, avertizare a 

populaţiei şi de informare 

sistemică transparentă a 

deciziilor eficiente şi sigure, 

9.Identificarea şi monitorizarea 

stărilor de pericol care afectează 

sau pot afecta ordinea publică pe 

zone, localităţi, străzi, pieţe, 

târguri, la manifestările religioase, 

culturale şi sportive, acțiuni de 

X   Au fost puse în aplicare 

dispoziţiile incidente, în funcţie 

de natura situaţiei constatate, 

fenomenul infracţional fiind 

ţinut sub control. 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

dezvoltarea instrumentelor 

care asigură găsirea şi 

salvarea persoanelor aflate în 

stare de dificultate sau pericol 

(precum persoanele 

dispărute). 

protest, precum şi a stărilor de 

conflict între cetăţeni, 

intrafamiliale ori generate de 

persoane cu afecţiuni psihice. 

 

  10.Derularea de acţiuni punctuale 

destinate prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor stradale. 

X    Anul 2022 

  11.Derularea de proiecte/campanii 

de prevenire a criminalității în 

domeniile prioritare ale Poliţiei 

Române, transpuse la nivelul 

I.P.J. Hunedoara, în funcţie de 

activităţile ce se vor stabili. 

X    Anul 2022 

 Transformarea digitală a unor 

servicii publice, având drept 

obiectiv creșterea 

accesibilității și calității 

serviciilor publice oferite 

cetățenilor 

12.Adaptarea permanentă a 

activităților specifice la cadrul 

legislativ incident. Perfecționarea 

măsurilor de protecție a 

informațiilor clasificate 

gestionate, inclusiv prin creșterea 

culturii de securitate a 

personalului. 

X   Au fost puse în aplicare 

prevederile incidente. 

Anul 2022 

 Consolidarea mecanismelor 

de realizare a comunicării 

publice 

13.Amplificarea eforturilor pentru 

a asigura informarea corectă și 

completă a cetățeanului cu privire 

la evenimentele de interes din 

domeniul său de activitate, 

necesitatea respectării unor măsuri 

de protecție specifice unor situații 

de risc, precum și la subiecte care 

X   A fost realizată comunicarea 

instituțională permanentă a 

informaţiilor publice, din oficiu 

ori la solicitarea jurnaliştilor 

acreditaţi, în baza dispoziţiilor 

de linie (179 de ştiri şi 

comunicare de presă privind 

activităţile specifice şi 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

vizează activitatea 

personalului/structurilor IPJ 

Hunedoara. Comunicarea publică 

se va realiza pe criterii de 

transparență și deschidere, să se 

bazeze pe o atitudine proactivă și 

să aibă ca obiectiv central 

construirea unui parteneriat corect 

și responsabil cu cetățenii și 

comunitățile. 

rezultatele obţinute în prevenirea 

şi combaterea diferitelor genuri 

de infracţiuni). 

2. Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Decebal” 

Hunedoara 

-3 obiective 

7 acțiuni 7 0 0   

 Creșterea gradului de 

siguranță și protecție a 

cetățeanului  

1.Consolidarea siguranței și 

securității la manifestările sportive 

prin prevenirea și combaterea 

violenței. 

   - Numărul total al misiunilor de 

asigurare a ordinii publice/ 

acțiuni de prevenire la 

evenimente sportive: 77 

Anul 2022 

  2.Gestionarea adunărilor publice 

și asigurării ordinii publice prin 

protecția participanților și 

prevenirea tulburării ordinii de 

drept. 

   - Numărul total al misiunilor de 

asigurare a ordinii publice: 276 

Anul 2022 

  3.Menținerea ordinii publice, atât 

independent cât și împreună cu 

efectivele de poliție în vederea 

prevenirii și combaterii 

criminalității pe întreg cuprinsul 

județului. 

   - Numărul total al misiunilor de 

menținere a ordinii publice 

independent: 3082 

- Numărul total al misiunilor de 

menținere a ordinii publice 

împreună cu efectivele poliției: 

644 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  4.Participarea reprezentanților 

I.J.J. Hunedoara la acțiuni de 

prevenire a faptelor antisociale la 

unități de învățământ, operatori 

economice din zona stațiunilor 

montane și pe timpul desfășurării 

manifestărilor sportive.  

   - Numărul total al activităților de 

prevenire a faptelor antisociale 

la unități de învățământ, 

operatori economice din zona 

stațiunilor montane și pe timpul 

desfășurării manifestărilor 

sportive: 67 

Anul 2022 

 Consolidarea capacității de 

intervenție și de reacție a 

I.J.J. Hunedoara, pentru 

impunerea respectării legii 

5.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. 

   - Numărul total al apelurilor în 

ascultare: 4366 

- Numărul total al intervențiilor 

în urma apelurilor 112: 93 

Anul 2022 

 Implementarea unui sistem 

modern de recrutare, formare 

și evoluție profesională a 

personalului 

6.Asigurarea sprijinului de 

specialitate în vederea recrutării 

de noi candidații pentru Academia 

de Poliție ”Al. Ioan Cuza” 

București  și pentru Școlile 

Militare de Subofițeri Jandarmi 

Drăgășani și Fălticeni. 

   - Numărul total al candidaților 

recrutați pentru școlile de 

jandarmi: 41 

Anul 2022 

31.12.2022 

  7.Diseminarea către personalul 

I.J.J. Hunedoara a programelor de 

formare profesională și pregătire 

continuă pentru a putea răspunde 

solicitărilor și nevoilor actuale de 

pregătire. 

   - Numărul programelor de 

formare profesională și pregătire 

continuă: 48 

Anul 2022 

3. Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Iancu 

de Hunedoara” al județului 

Hunedoara 

15 acțiuni 9 6 0   
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

-4 obiective 

 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 

X    Anul 2022 

  2.Organizarea şi executarea 

antrenamentelor bilunare de 

înştiinţare, avertizare  şi alarmare 

despre situaţii de urgenţă şi/sau în 

cazul pericolului atacului aerian. 

 X   Anul 2022 

  3.Organizarea ședinţelor 

Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă (CJSU) în 

vederea stabilirii măsurilor 

necesare pentru prevenirea şi 

combaterea infecţiilor cu SARS-

CoV-2. 

X    Anul 2022 

  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, 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

pregătirea şi intervenţia în caz de 

urgenţă nucleară şi radiologică. 

  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. 

X    Anul 2022 

  6.Imbunătățirea sistemului de 

alarmarea, înștiințare și avertizare 

a populației prin integrarea Ro 

ALERT  cu alte aplicații și surse 

de avertizare rapidă a populației. 

X    Anul 2022 

  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. 

X    Anul 2022 

 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. 

 X   Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

Întocmirea listei obiectivelor de 

investiţii cu lucrări în derulare 

cuprinse în control prin selectare 

din lista avizelor eliberate. 

  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. 

X    Anul 2022 

 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. 

10.Participarea la campaniile de 

educare preventivă şi implicarea 

în activităţi de informare 

preventivă organizate la nivel 

local. 

 X   Anul 2022 

  11.Coordonarea, şi analizarea şi 

evaluarea nivelului de pregătire a 

personalului operativ şi a 

personalului serviciilor voluntare / 

private.  

 X   Anul 2022 

  12.Gestionarea bazelor de date 

privind activitatea de pregătire a 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

personalului operativ, precum şi a 

serviciilor voluntare / private. 

 Creşterea participării 

voluntarilor în echipele 

de intervenţie ale ISU 

Hunedoara. 

13.Coordonarea programului de 

pregătire comun al personalului 

serviciilor voluntare şi private 

pentru situaţii de urgenţă. 

 X   Anul 2022 

  14.Elaborarea documentelor 

privind organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor 

serviciilor profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă şi asigură 

desfăşurarea acestuia. 

X    Anul 2022 

  15.Mediatizarea posibilităţii de 

încadrare a voluntarilor în rândul 

efectivelor inspectoratului. 

 X    

4. Instituția Prefectului – 

Județul Hunedoara 

-8 obiective 

20 acțiuni 20 0 0   

 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.Îmbunătățirea modului de 

aplicare a actelor normative în 

vigoare la nivelul județului. 

X   -30 controale tematice în 30 

u.a.t. 

 

-1 comisie mixtă de verificare 

sesizare în u.a.t. Băița și Ribița 

 

Anul 2022 

  2.Organizarea eficientă a 

evidenței tuturor ordinelor 

X   -217 ordine prefect Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

prefectului și a comunicării 

acestora persoanelor interesate. 

  3.Asigurare verificării legalității 

actelor administrative emise/ 

adoptate de autoritățile 

administrației publice locale și 

comunicate instituției. 

X   Număr acte verificate:2901 

 

-Hotărâri ale Consiliului 

Județean: 192, din care: 191 

legale, 1 ilegală (1 modificată 

/revocată de emitent) 

 

-Hotărâri ale Consiliilor locale: 

747, din care: 743 legale, 4 

ilegale (2 modificate /revocate 

de emitent, 2 în analiză) 

 

-Dispoziții ale Președintelui 

Consiliului Județean :236, din 

care: 236 legale, 0 ilegale 

 

-Dispoziții ale primarilor: 1736, 

din care: 1736 legale, 0 ilegale 

Anul 2022 

  4.Respectarea termenelor de 

judecată și promovarea căilor de 

atac în fața instanțelor 

judecătorești pentru dosarele în 

care instituția prefectului este 

parte în proces. 

X    Anul 2022 

  5.Îmbunătățirea activității 

instituției prefectului și a 

celorlalte structuri implicate în 

realizarea atribuțiilor prevăzute de 

X   -Nr. cererilor soluționate prin 

validare de către Comisia 

Județeană de Fond Funciar: 627 

 

-Nr. titlurilor de proprietate: 888 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

actele normative cu caracter 

reparatoriu. 

 Armonizarea activității 

serviciilor publice 

deconcentrate din județul 

Hunedoara 

6.Întărirea capacității de 

conducere a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe ale 

administrației publice centrale 

care au sediul în județul 

Hunedoara 

   -20 informări trimestriale 

privind activitățile desfășurate 

de serviciile publice 

deconcentrate 

 

-6 ședințe Colegiu Prefectural 

-9 hotărâri ale Colegiului 

Prefectural, din care 5 hotărâri 

privesc îmbunătățirea activității 

serviciilor publice deconcentate  

-2 OP privind modificarea 

componenței Colegiului 

Prefectural 

 

-examinarea proiectelor 

bugetelor și situațiilor financiare 

privind execuția bugetară, 

întocmite de serviciile publice 

deconcentrate: 

-20 situații financiare 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

  7.Realizarea la nivelul județului a 

obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare, a 

politicilor publice și programelor 

naționale. 

   -Raportul anual privind stadiul 

de implementare a Planul de 

acțiuni pe anul 2021 pentru 

realizarea în județul Hunedoara 

a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare 

nr.367/31.01.2022: 

- Număr total acțiuni: 552 

- Număr acţiuni realizate:  493 

(89,31%) 

-Număr acţiuni în curs de 

realizare: 42 (7,61%) 

-Număr acţiuni nerealizate: 17 

(3.08%). 

 

-Planul de acțiuni pe anul 2022 

pentru realizarea în județul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

guvernare, nr.2826/2022. 

- Număr total acțiuni: 650 

Anul 2022 

 Menținerea climatului de 

pace socială și a unei 

comunicări permanente cu 

toate nivelurile instituționale 

și sociale, acordând o atenție 

constantă prevenirii 

tensiunilor sociale 

8.Creșterea gradului de cunoaștere 

a stării economico-sociale a 

județului. 

X   -2 transmisii trimestriale către 

Comisia Naţională de Strategie 

și Prognoză a Formularelor de 

anchetă economică, cuprinzând 

aprecierea indicatorilor la nivel 

de întreprindere, de la 7 agenți 

economici din județ. 

Anul 2022 

  9.Eficientizarea activității 

comitetelor și comisiilor și a altor 

structuri funcționale din care fac 

X   -Comisia de Dialog Social: 6 

ședințe 

-Comisia Județeană  

Anul 2022 



159 

 

Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

parte reprezentanți ai instituției 

prefectului. 

privind Incluziunea Socială: 1 

ședință 

-Comitetul Local de Dezvoltare 

a Parteneriatului Social: 1 

ședință 

-OP 163/2022 privind 

modificarea componenței 

Comisiei Județene în domeniul 

Egalitate de Șanse între femei și 

Bărbați 

  10.Creșterea gradului de implicare 

în relația cu minoritățile naționale. 

X   -OP 59/2022 privind 

modificarea componenței 

Biroului Județean pentru Romi 

Anul 2022 

 Întărirea capacității de 

coordonare și de verificare a 

activității serviciilor publice 

desfășurate în cadrul 

instituției prefectului, 

asigurarea legăturii 

funcționale și a fluxului 

informațional între 

compartimentele instituției 

prefectului, în vederea 

eficientizării activității și 

pentru creșterea calității 

actului administrativ 

11.Aplicarea apostilei pentru toate 

cererile depuse și care respectă 

cerințele legale în vigoare. 

X   -481 apostile Anul 2022 

  12.Asigurarea calității proceselor 

de eliberare și evidență a 

pașapoartelor simple. 

X    Anul 2022 

  13.Asigurarea calității proceselor 

de  înmatriculare și radiere a 

X    Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

vehiculelor, eliberare a permiselor 

de conducere și a activității de 

examinare a persoanelor în 

vederea  obținerii  permiselor de 

conducere. 

 Creșterea gradului de 

absorbție a fondurilor 

europene la nivelul județului 

Hunedoara 

14.Sporirea gradului de implicare 

a prefectului în procesul de 

informare privind fondurile 

nerambursabile. 

X   -Editarea a 26 buletine de 

informare  

 

-Implementarea la nivelul 

județului a Programului 

Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate – 

POAD: 

- OP nr. 93/25.03.2022 privind 

constituirea Grupului de 

lucru pentru derularea 

Programului Operațional 

Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate la nivelul 

Județului Hunedoara, 

actualizat prin OP 

nr.122/13.04.2022; 

- Au fost recepționate, conform 

Proceselor-verbale de 

recepție cantitativă și 

calitativă încheiate de Grupul 

de lucru POAD Hunedoara 

cu reprezentanții operatorului 

economic (S.C. SIMULTAN 

S.R.L.) 14.238 de pachete; 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

- Împreună cu reprezentatul 

Ministerului Investițiilor și 

Proiectelor Europene, 

Direcția Implementare 

POAD, au fost efectuate 5 

acțiuni de verificare, prin 

sondaj, la faţa locului a 

livrării și distribuirii 

ajutoarelor cu pachete 

alimentare. 

 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 

15.Asigurarea unui management 

eficient al situaţiilor de urgenţă. 

X   -23 ședințe CJSU HD 

-32 hotărâri CJSU HD 

 

Anul 2022 

 Promovarea imaginii 

Instituției Prefectului – 

județul Hunedoara și 

îmbunătățirea relațiilor de 

colaborare și cooperare 

internă și externă 

16.Îmbunătățirea comunicării 

interne în cadrul instituției 

prefectului și creșterea calității 

serviciilor oferite cetățenilor. 

X   -220 petiții Anul 2022 

  17.Sporirea gradului de 

transparență a activității instituției 

prefectului, prin informarea 

continuă cu privire la activitatea 

instituției și furnizarea unui spectru 

X   Editarea și postarea buletinului 

informativ pe pagina de internet 

a instituției și transmiterea către 

autoritățile administrației 

publice locale: 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

larg de informații de interes public 

și prin implicarea partenerilor 

sociali în procesul decizional. 

-26 buletine de informare 

postate pe pagina de internet în 

secțiunea „Buletin Informativ” și 

transmise unităților 

administrativ teritoriale. 

-591 de acte normative publicate 

în Monitorul Oficial al României 

prezentate pe scurt în conținut 

-1.051 de pagini cu informații  - 

din care (agenda conducerii 

instituției, comunicate de presă 

ale Guvernului României, acte 

normative, informație 

europeană) din care 766 pagini 

cu informație europeană; 747 de 

articole reprezentând 75 % din 

conținutul buletinelor 

informative săptămânale, 

repartizate pe domenii de 

interes. 

  18.Creșterea calității relațiilor de 

cooperare instituțională locală, 

națională și internațională la 

nivelul județului Hunedoara. 

X   2 activități de relații 

internaționale: 

-1 februarie  - vizita în județul 

Hunedoara a Excelenței Sale, 

Domnul Kőrősi Viktor Dávid, 

consul șef al Consulatului 

Ungariei de la Cluj Napoca 

-18 mai - întâlnirea Prefectului 

județului Hunedoara cu  

Excelența Sa, Domnul Mile 

Lajos – Consul General  al 

Anul 2022 
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Nr. 

crt. 

Obiective propuse 

pentru realizarea în judeţul 

Hunedoara a obiectivelor 

cuprinse în Programul de 

Guvernare  

Acţiuni propuse  

pentru realizarea obiectivelor  

Stadiul de realizare a acțiunii  

în semestrul I 2022 (se va marca cu 

simbolul ”X” în dreptul fiecărei acțiuni 

propuse) 

Indicatori de rezultat  

(pentru acţiune) 

Termen de 

realizare 

Acţiune 

realizată 

Acţiune 

în curs de 

realizare 

Acţiune 

nerealizată 

Consulatului General al Ungariei 

de la Cluj Napoca 

 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 

19.Creșterea nivelului de 

promovare a valorilor, 

standardelor și bunelor practici în 

administrația publică, în scopul 

creșterii calității actului 

administrativ. 

 

 

X    Anul 2022 

  20.Creșterea economicității, 

eficienței și eficacității privind 

atingerea obiectivelor prevăzute în 

planurile/ programele de 

management elaborate la nivelul 

instituției prefectului. 

X   -Au fost actualizate 43 de 

proceduri operaționale pentru 

activitățile instituției. 

-Au fost primite și luate în 

evidență pentru aplicare directă 

5 proceduri de sistem 

comunicate de MAI. 

-A avut loc o acțiune de 

autoevaluare SCIM finalizată cu 

raportul nr. 1.080/03.02.2022. 

-A fost aprobat Programul SCIM 

pentru anul 2022 - O.P. nr. 

85/18.03.2022. 

Anul 2022 

 TOTAL 650 acțiuni 430 

66,15% 

147 

22,62% 

73 

11,23% 

  

 

 

Verificat: Șef Serviciu SCI,                                                                                                                                        Întocmit: Consilier superior SCI, 

                Daniel Pisoiu                                                                                                                                                                Maria Petresc 
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