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Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Mecanismul instituțional de implementare, monitorizare și evaluare

1. Mecanismul instituțional de implementare
Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a județului pe perioada 2021-2027 revine Consiliului
Județean prin intermediul Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte prin
coordonare cu ADR Centru și de colaborare cu primăriile din județ, instituții subordonate administrațiilor
locale, structuri asociative ale administrațiilor locale, precum și cu alți actori publici și privați interesați în
realizarea de proiecte. Proiectele comunităților locale vor fi gestionate de Consiliile Locale prin unitățile
de implementare de la nivelul primăriilor.
Prezentul document menționează instituțiile cheie ce compun mecanismele de implementare a strategiei
prezentate la nivel de program, mecanisme a căror structură propusă se va adapta însă la nivelul fiecărui
proiect individual, în funcție de complexitatea și caracteristicile acestuia.

Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce
contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier național/regional: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Reabilitarea drumurilor naționale aflate în stare tehnică rea; finalizarea Comunicațiilor
lucrărilor la rețeaua de autostrăzi și realizarea de noi conexiuni la acestea; CNAIR
modernizare drumuri județene cu acces direct în rețeaua națională
CJ Alba
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor județene și locale și a Administrației
lucrărilor de artă conexe (poduri, podețe), cu precădere a celor care fac CJ Alba
legătura cu județele învecinate și cu rețeaua TEN-T rutieră
SC Drumuri și Poduri Locale Alba SA
UAT urbane și rurale
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură: Creșterea CJ Alba
mobilității prin construcția / completarea variantelor de ocolire/șosele de UAT urbane
centură a orașelor
Program 1.1a-4: Noduri multimodale: Dezvoltarea capacității de transfer CJ Alba
intermodal (de ex. facilități de tip Park&Ride și Bike&Ride la intrarea în UAT urbane
orașe, în proximitatea stațiilor de cale ferată etc.)
Program 1.1a-5: Transportul alternativ: Dezvoltarea infrastructurii de CJ Alba
ciclism (piste, parcări, sisteme de tip Bike Sharing) în special în zonele de UAT urbane și rurale
interes turistic și în zonele cu navetism intens; extinderea și modernizarea
rețelei de trotuare și alei pietonale; dezvoltarea infrastructurii de
micromobilitate (de ex. trotinete electrice); amenajarea unor străzi sub
forma de coridoare de mobilitate urbană durabilă
Program 1.1a-6: Transportul public: Modernizarea și extinderea sistemului CJ Alba
de transport public, cu precădere la nivelul zonelor metropolitane și UAT urbane și rurale
zonelor urbane funcționale ale orașelor (modernizare și eficientizare AIDA
energetică flotă, sisteme de e-ticketing, monitorizare GPS, stații de Asociații de Dezvoltare Intercomunitare
transport public intermodale și cu sisteme de informare dinamică a
pasagerilor, benzi dedicate pentru autobuze etc.) – în conformitate cu
PMUD actualizarea programului județean de transport persoane prin curse
regulate, inclusiv în vederea acomodării de noi trasee metropolitane
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar: Modernizarea Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
infrastructurii de transport feroviar pentru creșterea traficului de călători și Comunicațiilor
marfă (linii și stații de cale ferată)
CN CFR SA
CJ Alba
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de transport de energie și a conectivității TIC regionale
Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale: CJ Alba
Conectarea la rețeaua de gaze naturale a UAT-urilor neracordate
UAT urbane și rurale
Furnizori/distribuitori de gaz natural
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Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică: Modernizarea
sistemului de stocare și transport al energiei electrice (linii, stații de
transformare etc.) și electrificarea localităților neracordate la rețea
Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații: Extinderea infrastructurii
broadband în județ

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori/distribuitori de energie electrică
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori/distribuitori telecomunicații

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii
Program 1.2a-1: Învățământul superior: Dezvoltarea de noi produse Universități din județul Alba
educaționale la nivelul universităților, în parteneriat cu companiile din UAT urbane și rurale
județ; monitorizarea inserției studenților după finalizarea studiilor
Agenți economici
Program 1.2.a-2: Învățământ profesional (dual) și tehnic: Reabilitarea, Ministerul Educației și Cercetării
modernizarea și dotarea liceelor cu profil tehnologic, în vederea înființării ISJ Alba
unor campusuri de învățământ dual (inclusiv internate, cantine, ateliere și Unități de învățământ tehnologic
laboratoare școlare; înființarea de noi clase de învățământ profesional în CJ Alba
sistem dual în parteneriat cu agenții economici; acordarea de granturi UAT urbane și rurale
pentru agenții economici implicați în învățământul dual; adaptarea Agenți economici
curriculumul la cerințele mediului de afaceri; derularea de stagii de practică
și ucenicie în companii, inclusiv formarea mentorilor etc.
Politica P1.2b: Promovarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității forței de muncă
Program 1.2.b-1: Învățarea pe tot parcursul vieții: Dezvoltarea CJ Alba
competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și AJOFM Alba
antreprenoriat; derularea de programe de formare în rândul adulților, cu UAT urbane și rurale
accent pe obținerea unei calificări cerute pe piața muncii; crearea de noi Agenți economici
mecanisme de recunoaștere a cunoștințelor și competențelor dobândite pe Furnizori de formare profesională
căi non-formale și informale
Program 1.2b-2: Mobilitatea forței de muncă: Realizarea de studii privind CJ Alba
deficitul real de forță de muncă și migrația sezonieră; stimulente financiare AJOFM
pentru relocarea din zone cu șomaj ridicat în zone cu deficit de forță de UAT urbane și rurale
muncă, dar și pentru retenția și ocuparea miganților sezonieri
Agenți economici
Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului pe piața muncii
Program 1.2.c-1: Integrare socio-profesională a persoanelor inactive sau CJ Alba
ocupate informal: Servicii de informare, consiliere, orientare; mediere, AJOFM Alba
plasare și activare pe piața muncii; formare profesională / ucenicie la locul Furnizori de informare, consiliere, mediere
de muncă / stagii / programe de pregătire; evaluare și certificare a UAT urbane și rurale
competențelor dobândite în context informal și non-formal; acompaniere Agenţi economici
socio-profesională; echipe mobile de identificare, îndrumare și sprijin a
integrării pe piața muncii pentru persoanele provenind din grupuri
dezavantajate; organizarea de burse de locuri de muncă, caravane de
recrutare etc.
Program 1.2.c-2: Asigurarea echilibrului dintre viața profesională și CJ Alba
personală a angajaților: Sprijinirea angajatorilor pentru amenajarea de AJOFM Alba
spații de supraveghere și îngrijire a copiilor la locul de muncă; UAT urbane și rurale
implementarea de scheme de program flexibil
Agenți economici

Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de
cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și transfer tehnologic
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart: Înființarea și CJ Alba
dezvoltarea de parcuri industriale, tehnologice și smart, cu precădere în SC Parcul Industrial Cugir SA
domeniile regionale de specializare inteligentă
UAT urbane și rurale
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UAT urbane și rurale
Universități
Agenți economici
Program 1.3a-2: Infrastructura CDI: Crearea / dezvoltarea infrastructurii de Universități
CDI de la nivelul universităților și a institutelor / stațiunilor de cercetare din Instituții de cercetare
județ; crearea / dezvoltarea infrastructurii de CDI de la nivelul IMM-urilor
Agenți economici
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic
Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic: Dezvoltarea CJ Alba
parteneriatelor public-privat, centre de cercetare și mediul academic; UAT urbane și rurale
sprijinirea clusterelor existente la nivel regional; oferirea de servicii suport Universități
pentru cercetarea aplicativă și valorificarea rezultatelor acesteia în piață Instituții de cercetare
(inclusiv brevetare); sprijinirea înființării și dezvoltării start-up-urilor și spin- Agenți economici
off-urilor inovative în domeniile regionale de specializare inteligentă;
participare activă a actorilor județeni din sectorul CDI la rețele de
cunoaștere și inovare
Program 1.3b-2: Competențe: Derularea competențelor de la nivelul Universități
personalului din organizații de CDI în domeniile specializare inteligentă, Instituții de cercetare
tranziție industrială, antreprenoriat
Agenți economici

Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii
competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu
Program
1.4a-1:
Incubatoare
de
afaceri:
Dezvoltarea CJ Alba
centrelor/incubatoarelor de afaceri și a altor structuri de sprijinire a start-up- UAT urbane și rurale
urilor (de ex. spații de coworking, hub-uri de business, rețele de venture / Agenți economici
seed-funding, business angels etc.)
Universități
Program 1.4a-2: Sprijin antreprenorial: Derularea de programe de formare a Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
competențelor antreprenoriale, tutorat / mentorat, asistență și consiliere etc; Afaceri
acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri; furnizarea de servicii de Furnizori de formare profesională
asistență și consultanță post-înființare; organizarea de evenimente de CJ Alba
promovare a antreprenoriatului local; sprijinire măsuri de digitalizare; UAT urbane și rurale
acordarea de facilități fiscale de către autoritățile locale, în baza unor scheme Agenți economici
locale de mininis, pentru companiile care creează noi locuri de muncă
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității, internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din județ
Program 1.4b-1: Tehnologizare: Sprijinirea adoptării de tehnologii avansate Agenți economici
de producție care să crească productivitatea muncii; creșterea nivelului de Structuri ale oamenilor de afaceri
robotizare
Camera de Comerț și Industrie Alba
Program 1.4b-2: Digitalizare: Acordarea de vouchere IMM-urilor pentru Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
accesarea de servicii de identificare a celor mai bune soluții cu sprijinul Hub- Afaceri
urilor Inovative Digitale; achiziționarea de licențe și de servicii de tip software- Agenți economici
as-a-service; instruiri pentru angajați în utilizarea noilor tehnologii
Program 1.4b-3: Internaționalizare: Sprijinirea participării companiilor din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
județ și a produselor realizate de acestea la târguri și expoziții din străinătate; Afaceri
promovarea, inclusiv în mediul online, a produselor ”Made in Alba” pe piețele CJ Alba
externe; organizarea de manifestări expoziționale și misuni de afaceri la nivel UAT urbane și rurale
județean; încheierea de protocoale de colaborare între actorii județeni și Agenți economici
consulate, ambasade, camere de comerț bilaterale
Camera de Comerț și Industrie Alba

Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și
diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
Programe

Mecanism institutional de implementare
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Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Program 1.5a-1: Infrastructură-suport pentru turism și agrement:
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice și de recreere (trasee
cicloturistice, linii de cale ferată turistică, domenii schiabile, trasee montane,
baze de tratament, sisteme de semnalizare și informare turistică, centre de
vizitare etc.); amenajarea de noi facilități de agrement (de ex. zone de picnic,
relaxare, practicare a sportului etc.) și reabilitarea celor existente
Program 1.5a-2: Infrastructura HORECA: Susținerea inițiativelor private în
dezvoltarea sectorului HORECA

Program 1.5a-3. Infrastructura pentru agroturism: Susținerea proprietarilor
din mediul rural în reabilitarea infrastructurii de cazare; promovarea
produselor locale, inclusiv a celor gastronomice

Program 1.5a-4: Formare continuă: Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
pentru creșterea capacității de management a operării și întreținerii în mod
durabil a infrastructurii turistice și de recreere

Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor turistice și de recreere
Program 1.5b-1. Atracții și experințe turistice: Inventarierea și introducerea
în circuitul turistice de noi obiective; diversificarea și consolidarea gamei de
produse / pachete turistice pentru creșterea duratei sejurului și reducerea
sezonalității

Program 1.5b-2: Promovare turistică: Participarea la târguri și expoziții de
profil din țară și străinătate; coordonarea șii eficientizarea activității centrelor
de informare și promovarea turistică; consolidarea prezenței online a ofertei
turistice a județului; formarea unei rețele profesioniste de ghizi turistici;
elaborarea și distribuirea de materiale de promovare; cooperarea cu bloggeri
și influenceri din domeniu; organizarea unor evenimente-magnet pentru
vizitatori și turiști etc.
Program 1.5b-3: Cooperare: Susținerea înfințăriii și operaționalizării
structurilor asociative ale actorilor din domeniul turismului și HORECA;
încheierea de acorduri de cooperare cu județele din jur pentru promovarea
unor trasee și produse turistice integrate
Program 1.5b-4: Formare continuă: Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
pentru dezvoltarea și creșterea capacității profesionale în servicii și
promovare turism

Politica 1.5c. Susținerea unei dezvoltări durabile prin turism cultural
Program 1.5c-1. Trasee cultural-turistice: Realizarea, modernizarea și
exploatarea de rețele și trasee cultural turistice; conectarea de itinerarii
culturale tematice din județul Alba la trasee similare la nivel regional, național,
european/internațional; includerea monumentelor istorice și a peisajelor
culturale în traseele realizate de operatorii de turism
Program 1.5c-2. Servicii de informare: Dezvoltarea de servicii și infrastructură
de informare despre oferta culturală locală și regională și valorile de
patrimoniu care se pot constitui în repere turistice

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației/PNDL
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
CJ Alba
UAT rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
AJOFM
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Furnizori de servicii de formare
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Agenții de turism
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Agenții de turism
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
AJOFM
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Furnizori de servicii de formare
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
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Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi
bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la una competitivă pe piața globală
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă: Modernizarea și dezvoltarea fermelor; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Investiții în activele fizice ale exploatații agrozootehnice (utilaje și APIA
echipamente, clădiri, instalații de producere a energiei regenerabile, CJ Alba
digitalizare etc.) în vederea sporirii performanțelor tehnico-economice în UAT rurale
fermele de dimensiuni medii din sectorul vegetal și animal; Acordarea de Agenți economici
sprijin financiar pentru asigurarea unui venit echitabil al fermierilor
Asociații profesionale
GAL-uri
Program 1.6a-2: Agricultura ecologică: Măsuri pentru dezvoltarea durabilă a Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
fermelor mici, în măsura în care acestea oferă produse sigure, de calitatate CJ Alba
ridicată, prin metode care iau în considerare cerințele de protecția mediului. UAT rurale
Integrarea mediului în politicile sectoriale și de dezvoltare cheie ale PAC oferă Agenți economici
sprijin micilor producători prin plățile directe și măsurile de susținere a Asociații profesionale
prețurilor produselor eco/bio; Realizarea de investiții de protecție a culturilor GAL-uri
la schimbări climatice/ situații de urgență (ex. sisteme de irigații)
Program 1.6a-3: Agricultura plurifuncțională: Susținerea intervențiilor în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
conservarea elementelor vitale ale biodiversității (floră, faună, sol, aer, apă) CJ Alba
prin exploatarea sustenabilă, durabilă, printr-o agricultură ecologică care să UAT rurale
asigurare păstrarea agroecosistemelor; armonizarea funcțiilor sociale și Agenți economici
culturale ale spațiului rural prin legătura cu agricultura sănătoasă; producerea Asociații profesionale
de materii prime energetice; sporirea capitalui turistic, prin păstrarea și GAL-uri
înfrumusețarea patrimoniului peisagistic; creșterea numărului de persoane
ocupate în agricultură, în perioade mai lungi de timp pe parcursul anului
agricol
Program 1.6a-4: Agricultura biotehnologică: Încurajarea asimilării unor Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
rezultate științifice concretizate în extinderea culturilor cu plante modificate CJ Alba
genetic. În privința funcției energetice a agriculturii biotehnologice se UAT rurale
recomandă extinderea unor culturi modificate genetic (soia, porumb, rapiță, Agenți economici
bumbac) care vor contribui la eficientizarea economică a fermelor agricole.
Asociații profesionale
Instituții de cercetare
Program 1.6a-5: Agricultura conservativă: Susținerea activităților ce au în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
vedere conservarea biodiversității, ameliorarea și înfrumusețarea peisajului și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
în mod deosebit a resurselor, primordial-solul și apa; Creșterea performanței Agenția Națională pentru Arii Naturale
tehnice a fermelor existente în zone și arii protejate NATURA 2000, prin Protejate
măsuri financiare și fiscale
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare și promovarea siguranței alimentare
Program 1.6b-1: Colectarea, depozitare și procesare: investiții în noi CJ Alba
capacități de colectare, depozitare (inclusiv frigorifice) și procesare a UAT urbane și rurale
produselor agricole
Agenți economici
Asociații profesionale
Program 1.6b-2: Comercializare: Reabilitarea și extinderea piețelor agro- CJ Alba
UAT urbane și rurale
alimentare și a târgurilor; înființarea de piețe de gross
Agenți economici
Asociații profesionale
Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare: Sprijnirea CJ Alba
înființării și funcționării structurilor asociative (grupuri de producătorii, UAT urbane și rurale
cooperative agricole, asociații de producători etc.); dezvoltarea și Agenți economici
accesibilizarea serviciilor de consultanță agricolă; oferirea de servicii de Asociații profesionale
informații și consiliere antreprenorială

Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare
pentru persoane cu dizabilități
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Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale: Investiții în amenajarea și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
reabilitarea zonelor pietonale, de tip shared-space, piețelor și scuarurilor, cu Administrației/PNDL
precădere de la nivelul centrelor istorice
UAT urbane
Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate / subutilizate: Reconversia UAT urbane
terenurilor degradate / abandonate / subutilizate (de ex. foste unități Proprietari de terenuri
militare) în spații verzi, de recreere, agrement
Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit: Reabilitarea, plantarea și UAT urbane
mobilarea spațiilor dintre blocuri pentru locuri de odihnă, socializare și de ONG
joacă pentru copii
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele istorice: Implementarea UAT urbane
de programe de refațadizare a clădirilor din zonele istorice (exceptând Proprietari de imobile
clădirile de patrimoniu), prin politici coercitive (supraimpozitare) și Asociații proprietari
stimulative (granturi, reduceri de impozite).
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului public în mediul rural
Program 2.1.b-1. Centre civice: Amenajarea spațiilor publice în zona rurală/ Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
centre civice (mobilier stradal, spații verzi / scuaruri, panouri de informare, Administrației/PNDL
UAT rurale
iluminat arhitectural, clădiri publice, spații degradate/abandonate etc.);
Program 2.1.b-2: Parcuri / locuri de joacă: Amenajarea de locuri de joacă
pentru copii în afara incintelor unităților de învățământ

UAT rurale
ONG

Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii
sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din
comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Programe
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație
Program 2.2.a-1: Învățământ antepreșcolar și preșcolar: Construcția,
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea creșelor și grădinițelor
(inclusiv locuri de joacă și activități în aer liber, materiale educaționale);
dezvoltarea de servicii complementare pentru copii (ludoteci, centre joacă
etc.)
Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal: Reabilitarea,
modernizarea și dotarea școlilor primare, gimnaziale și a liceelor (inclusiv
laboratoare, săli și terenuri de sport, sisteme de securitate etc.); extinderea
și dezvoltarea programelor after-school; extinderea și modernizarea flotei
de transport școlar; acordarea de burse de merit și de performanță
Program 2.2.a-3: Învățământ superior: Dezvoltarea infrastructurii
universitare (spații de curs, de cercetare, de cazare și masă, de practicare a
sportului și de petrecere a timpului liber pentru studenți); internaționalizare
și atragere de studenți străini; servicii de consiliere, mentorat, orientare
profesională pentru studenți; acordarea de burse și alte forme de sprijin
pentru studenții cu venituri reduse; încheierea de parteneriate între licee și
universități pentru atragerea de studenți și sprijinirea pregătirii acestora,
îndrumare pentru elevi și părinți
Program 2.2a-4: Digitalizarea educației: Dotarea cu tehnică de calcul și
programe infomatice a unităților de învățământ și a elevilor proveniți din
familii cu venituri reduse; realizarea de platforme pentru desfășurarea de
cursuri on-line pentru toate formele de educație; interconectarea bazelor
de date și dezvoltarea resurselor educaționale deschise
Program 2.2.a-5: Calitatea actului educațional: Dezvoltarea competențelor
cadrelor didactice, cu precădere în domeniul educației timpurii, a educației
incluzive, a celei digitale, a implementării de noi metode de predare etc.;
sprijinirea mobilităților internaționale Erasmus; dezvoltarea și
implementarea curriculumului la decizia școlii; dezvoltarea resurselor
educaționale deschise etc.; dezvoltarea rețelei de centre de excelență

Mecanism institutional de implementare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației/PNDL
UAT urbane și rurale

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației/PNDL
CJ Alba
Inspectoratul Scolar Județean Alba
Unități de învățământ
UAT urbane și rurale
Ministerul Educației și Cercetării
Universități

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
Unități de învățământ
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
Unități de învățământ
Agenți economici
Instituții specializate în formare
CJ Alba
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UAT urbane și rurale

Program 2.2.a-6: Asistență educațională: Programe de informare, consiliere
și orientare profesională pentru elevi, respectiv de educație parentală;
extinderea rețelei de cabinete de logopedie și de consiliere psihopedagogică

Progam 2.2.a-7: Combaterea segregării și abandonului: Dezvoltarea de
mecanisme de avertizare, prevenire și combatere a abandonului școlar și a
segregării (formare cadre didactice, mediatori școlari, campanii de
conștientzare, planuri de intervenție); dezvoltarea programelor Școală după
Școală și Masă Caldă; acordarea de sprijin financiar și material pentru
rechizite, îmbrăcăminte cazare, masă și transport pentru copiii și elevii
proveniți din grupuri defavorizate; derularea de programe remediale
(pregătire suplimentară, A Doua Șansă) pentru elevii cu performanțe
modeste și pentru cei care au părăsit timpuriu școala; transportul gratuit al
elevilor navetiști; alte programe de sprijin; accesibilizare spații educaționale
pentru copiii cu dizabilități; sprijinirea accesului și participării la educați a
copiilor cu CES și a celor cu dizabilități (mentorat, peer-learning, formare
cadre didactice, materiale suport, tehnici de predare-învățare etc.)
Progam 2.2.a-8: Educație prin cultură: Realizarea de programe de educație
culturală ca ofertă în cadrul sistemului de învățământ și corelativ a
sistemului de formare profesională, facilitarea dobândirii competențelor
creative pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu, încheierea unor
parteneriate intersectoriale pentru realizarea de proiecte-pilot de ucenicie
și formare profesională în meșteșugurile și ocupațiile tradiționale și în alte
domenii ale patrimoniului cultural
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească: Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea spitalelor județean, municipale și orășenești,
precum și a celui monospecialitate (pneumoftiziologie); acordarea de
stimulente financiare pentru atragerea de medici specialiști; prevenirea și
combaterea infecțiilor intraspitalicești; reconversia unor secții în regim de
spitalizare acuți în secții de cronici, reabilitare, recuperare și îngrijiri
paliative
Program 2.2.b-2: Asistența medicală în regim ambulatoriu: Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor integrate spitalelor

Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening: Înființarea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarelor umane / cabinetelor de
medicină de familie; extinderea rețelei și sprijinirea activității centrelor de
permanență; înființarea de centre de screening și derularea de programe de
screening, diagnosticare și tratament precoce, mai ales în cazul grupurilor
vulnearabile; acordarea de stimulente pentru atragerea și retenția medicilor
de familie, cu precădere în zonele rurale mai greu accesibile
Program 2.2b-4: Asistența medicală comunitară: Extinderea rețelei de
mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari, cu precădere în zonele cu
o pondere ridicată a persoanelor provenite din grupuri defavorizate
Program 2.2.b-5: Asistența medicală școlară: Extinderea rețelei de cabinete
de medicină școlară, inclusiv a celor stomatologice; modernizarea și dotarea
cabinetelor existente în școli; recrutarea de personal sanitar pentru
funcționalizarea rețelei de medicină școlară; derularea de programe de
nutriție pentru combaterea obezității infantile

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
CJRAE Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
CJRAE Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG-uri

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG-uri

Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
CJ Alba
UAT urbane
Spitale din judetul Alba
Asociaţii profesionale
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
CJ Alba
UAT urbane
Spitale din judetul Alba
Asociaţii profesionale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Asociatii profesionale
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Direcția de Sănătate Publică Alba
Asociatii profesionale
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
Unități de învățământ
CJ Alba
UAT urbane și rurale
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Asociatii profesionale
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de urgență: Extinderea, reabilitarea,
Ministerul Sănătății
modernizarea și dotarea unităților / compartimentelor de primire a
Direcția de Sănătate Publică Alba
urgențelor; extinderea rețelei de unități SMURD și SAJ și dotarea
SMURD
corespunzătoare a acestora; recrutarea de personal medical pentru
SAJ
serviciile de urgență, inclusiv prin acordarea de stimulente
Sectii UPU din spitalele din judetul Alba
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății: Dezvoltarea și implementarea unor
Ministerul Sănătății
soluții de e-sănătate și tele-medicină, cu precădere la nivelul zonelor rurale
Direcția de Sănătate Publică Alba
izolate și slab populate, care nu sunt corespunzător deservite de asistența
CJ Alba
medicală privată
UAT urbane și rurale
Program 2.2.b-8: Formarea continuă a personalului medical
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
Unități/ structuri sanitare
OAMGMAMR
Furnizori de formare
Asociatii profesionale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei
Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC): Înființarea de GAL-uri în CJ Alba
zonele urbane și rurale cu comunități marginalizate; elaborarea și
DGASPC
implementarea strategiilor de dezvoltare de locală în cadrul mecanismului
UAT urbane și rurale
DLRC (infrastructură socială, sportivă, educațională, de agrement, turistică,
ONG
incluziune socială); înființarea și finanțarea de echipe integrate de asistenți
Furnizori de servicii sociale
sociali, asistenți medicali comunitari, îngrijitori pentru persoane vârstnice,
mediatori școlari, consilieri de ocupare etc.; reglementarea așezărilor
informale; oferirea de soluții de locuire post-dezastru
Program 2.2.c-2. Protecția copiilor/adolescenților în risc de sărăcie și
CJ Alba
excluziune: Sprijinirea familiilor monoparentale, cu precădere a mamelor
DGASPC
singure (vouchere pentru before și after-school, activități de weekend etc.);
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
înființarea, modernizarea, extinderea, echiparea centrelor de zi pentru copii Socială Alba
și adolescenți în risc de separare de părinți, inclusiv pentru cei cu tulburări
UAT urbane și rurale
de comportament; programe de participare a copiilor săraci la tabere
ONG
sportive, de creație; serrvicii integrate pentru tinerii care părăsesc sistemul
Furnizori de servicii sociale
de protecție specială (consiliere, orientare în carieră, dezvoltare personală,
subvenționare chirie etc.); consiliere și îndrumare pentru părinți
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice: Extinderea rețelei de
CJ Alba
centre de zi pentru vârstnici / cluburi de pensionari și de servicii de terapie
DGASPC
ocupațională; promovarea de măsuri de îmbătrânire activă – voluntariat,
UAT urbane și rurale
activități inter-generaționale; derularea de cursuri de alfabetizare digitală a
ONG
vârstnicilor și de tip ”Academia vârstei a treia”; extinderea serviciilor de
Furnizori de servicii sociale
îngrijire la domiciliu a persoanelor dependente și cu venituri reduse, în PPP
etc.
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități:
CJ Alba
Extinderea și formarea continuă a rețelei de asistenți personali profesioniști; DGASPC
dezvoltarea unei rețele de centre de zi și de centre de tip Respiro pentru
UAT urbane și rurale
persoanele cu dizabilități; înființarea de echipe mobile pentru îngrijirea pe
ONG
termen lung a persoanelor cu dizabilități , inclusiv a celor fără capacitate de
Furnizori de servicii sociale
exercițiu, în comunitate; implementarea unor pachete integrate de ocupare
a persoanelor cu dizabilități (evaluare abilități, burse de locuri de muncă,
identificare angajatori, acompaniere pre și post-angajare etc.); dezvoltarea
serviciilor de îngrijire de zi pentru copii cu dizabilități, fixe și mobile;
derularea de cursuri pentru dezvoltarea abilităților parentale ale părinților
de copii cu dizabilități; construcția / reabilitarea și dotarea locuințelor
protejate pentru adulții cu dizabilități
Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabiie: Dezvoltarea
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane și ale violenței
Ministerul Afacerilor Interne
domestice (centre de cazare, locuințe protejate, vouchere de chirie,
Inspectoratul de Poliție al Județului Alba
consiliere psihologică, juridică și profesională, sprijin material); reabilitarea
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
persoanelor dependente de alcool și droguri (servicii de zi); integrarea socio- Socială Alba
profesională a persoanelor eliberate din penitenciare; dezvoltarea de
CJ Alba
servicii sociale integrate pentru persoanele fără adăpost (adăposturi de
DGASPC
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noapte, primire în regim de urgență, cantine sociale, igienă, echipe mobile
în stradă etc.)
Program 2.2.c-6: Locuire socială și pentru tineri/specialiști: Construcția /
achiziția și reabilitarea de locuințe sociale; construcția de locuințe ANL și
pentru specialiști; acordarea de terenuri gratuite pentru construcția de
locuințe de către tineri
Program 2.2c-7: Combaterea deprivării materiale: Suport material (hrană,
produse de igienă, îngrijire a copiilor); pachete de sprijin școlar (rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte); programe de tip masă caldă

Program 2.2.c-8: Incluziunea socială a tinerilor: Dezvoltarea rețelei de
voluntari / lucrători de tineret; înființarea unei rețele de centre / cluburi de
tineret; implementarea de pachete integrate de măsuri de sprijin a tinerilor,
personalizate la nevoile acestora; stimularea anteprenoriatului în rândul
tinerilor; implementarea de pachete integrate de formare de competențe și
ocupare a tinerilor
Program 2.2.c-9: Creșterea capacității sectorului de servicii sociale:
Elaborarea si reglementarea cadrului de finantare a serviciilor sociale, inclusiv
a metodologiilor si procedurilor care vizeaza finantarea transparenta si
eficienta a serviciilor și gestiunea intergrata a datelor cu privire la serviciile
sociale; consolidarea dialogului dintre autoritatile judetene pe de o parte și
furnizorii de servicii sociale cu implicarea mediului universitar si a
beneficiarilor in vederea elaborarii unor mecanisme de finantare durabile;
consolidarea capacitatii beneficiarilor si actorilor relevanti din sector de a
participa la planificarea, gestiunea și evaluarea serviciilor sociale din
comunitate; formarea continuă a personalului din domeniul serviciilor sociale

UAT urbane și rurale
ONG
Furnizori de servicii sociale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
ANL
CJ Alba
UAT urbane și rurale
CJ Alba
DGASPC
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba
DGASPC
Directia Judeteana pentru Tineret si Sport
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba
DGASPC
UAT urbane și rurale
Furnizori de formare
Asociaţii profesionale

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu apă și canalizare
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă: Extinderea și reabilitarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
surselor de apă, în vederea asigurării viabilității și a protecției acestora; Administrației/PNDL
construcția și reabilitarea conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare, a CJ Alba
sistemelor de pompare a apei potabile, a rețelelor de distribuție, a UAT urbane și rurale
branșamentelor și a sistemelor SCADA și de contorizare a consumului
Furnizori de servicii de alimentare cu apă
SC Apa CTTA SA Alba
ADI Apa Alba
Program 2.3.a-2. Canalizare: Construcția / reabilitarea stațiilor de pompare a Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
apelor uzate, a conductelor de refulare și colectoarelor, inclusiv realizarea de Administrației
noi racorduri
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii specializate
ADI Apa Alba
Program 2.3.a-3. Stații de epurare: Construcția de noi stații de epurare și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
reabilitarea / modernizarea celor existente, inclusiv a instalațiilor pentru Administrației
tratarea nămolului,
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii specializate
ADI Apa Alba
Politica 2.3.b. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu energie electrică și gaze naturale
Program 2.3.b-1. Iluminat public: Extinderea rețelelor de iluminat public în CJ Alba
zonele deservite / de dezvoltare viitoare și modernizarea acestora (corpuri de UAT urbane și rurale
iluminat eficiente energetic, rețea electrică, stâlpi, accesorii etc.)
Furnizori de servicii de alimentare cu energie
electrică
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Program 2.3.b-2. Extindere, modernizare, reabilitare rețele de distribuție
energie electrică: Extinderea rețelelor de distibuție a energiei electrice în
zonele nedeservite / de dezvoltare viitoare; construcția și modernizarea
posturi de transformare; trecerea în subteran a liniilor aeriene în zonele
urbane; înlocuirea stâlpilor, a liniilor electrice etc.
Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele de distribuție a
gazelor naturale: Extinderea rețelelor de distribuție în localitățile nedeservite
și realizarea de noi branșamente; reabilitarea și modernizarea infrastructurii
de distribuție a gazelor naturale existente

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii de alimentare cu energie
electrică
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii de alimentare cu gaze
naturale

Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-spotive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților
atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Programe
Politica 2.4.a. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit: Protecția, conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a monumentelor istorice; introducerea în circuitul cultural
/turistic a patrimoniului construit și a construcțiilor și spațiiilor adiacente
inclusiv mobilier, colecții de artă, etc; reglementarea urbanistică
corespunzătoare a zonelor construite protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din județ, achiziția unor clădiri de
patrimoniu, restaurarea și integrarea lor în circuitul cultural
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil: Protejarea și dezvoltarea patrimoniului
cultural mobil - bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară,
etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică,
numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică
Program 2.4.a-3. Patrimoniul intangibil: Salvgardarea, protejarea și punerea
în valoare a patrimoniului cultural imaterial, inclusiv identificarea de noi valori
culturale; (folclor, meșteșuguri, datini și obiceiuri, muzică, gastronomie etc.)
Politica 2.4.b. Creșterea și diversificarea ofertei și consumului cultural
Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin reabilitarea și echiparea a spațiilor culturale
(muzee, biblioteci, case de cultură, centre și cămine culturale, săli de spectacol
etc.)

Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi în infrastructura culturală: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin construirea unor spații adecvate pentru
activitățile culturale, susținerea amenajării unor zone culturale în aer liber și
în spații neconvenționale, crearea unei infrastructuri mobile
Program 2.4.b-3. Ofertă culturală: Susținerea și promovarea creației culturale
și artistice contemporane, dezvoltarea și diversificarea ofertei specifice
muzeelor, finanțarea activității curente și a proiectelor instituțiilor de cultură
din subordinea administrației locale; finanțarea nerambursabilă, pe bază
competitivă, a sectorului cultural independent și a industriilor creative,
diversificarea ofertei culturale a așezămintelor culturale în raport cu nevoile
actuale ale comunităților locale
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii: Integrarea culturii județului Alba în
circuitul național și european de valori, susținerea participării actorilor
culturali locali la evenimente naționale și internaționale, organizarea unor
evenimente culturale de impact la nivel euroregional, național și internațional,
promovarea eficientă, inclusiv în mediul online a unui calendar cultural
integrat al județului

Mecanism institutional de implementare
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Proprietari de imobile
Instituţii de cultură
ONG

CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
Bibioteca Județeană Lucian Blaga Alba
Centrul de Cultură Augustin Bena Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia
UAT urbane și rurale
ONG-uri
CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba
Bibioteca Județeană Lucian Blaga Alba
Centrul de Cultură Augustin Bena Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Agenții economici
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Program 2.4.b-5. Cultele religioase: Sprijinirea financiară a cultelor religioase
pentru reabilitarea și întreținerea lăcașurilor de cult; realizarea de construcții
religioase

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Unități de cult aparținând cultelor religioase
recunoscute din România
Program 2.4.b-6: Educație și formare continuă: Realizarea de cursuri și CJ Alba
ateliere de lucru pentru dezvoltarea capacității de implementare de servicii UAT urbane și rurale
culturale, sportive și de agrement
Instituții specializate în formare continuă
Politica 2.4.c. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru tineret, sportive și de agrement
Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru sport și tineret: Dezvoltarea de noi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
baze sportive și completarea infrastructurii sportive existente (săli Administrației
multifuncționale, bazine de înot, terenuri de sport sintetice, piste de alergare, Ministerul Tineretului și Sportului
de role, de skateboard, fitness în aer liber etc.)
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret: CJ Alba
Organizarea de evenimente și întreceri sportive, activități de recreere și UAT urbane și rurale
agrement pentru tineret (tabere, drumeții, etc.)
Agenți economici

Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurilor verzi-albastre
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și resurselor naturale
Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale
protejate: Evaluarea riguroasă/expertizarea impactului de mediu local și
cumulat la proiectele/planurile în desfășurare ținând cont de prevederile
planurilor de management ale ANP, respectiv de obiectivele de conservare a
ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de management.
Implementarea PM a ariilor naturale protejate (ANP) prin actualizarea
planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de dezvoltare, a planurilor
urbanistice generale și a oricăror altor planuri de exploatare/utilizare a
resurselor naturale din ariile naturale protejate, prin armonizarea cu
prevederile planurilor de management, precum și a posibilității de cadastrare
a ANP pentru definirea limitelor acestora, după caz

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate

Program 3.1a-2: Educație și informare în domeniul patrimoniului natural:
Realizarea unui plan anual de informare și de implicare a cetățenilor în
activități de cunoaștere și protejarea a naturii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG

Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Program 3.1b-1: Creșterea conectivității ecologice a localităților:
Îmbunătățirea funcționalității și utilizării spațiului public prin creșterea
accesului la spațiul verde, asigurarea umbrei, reducerea zgomotului din trafic,
reducerea căldurii în micro-mediul, îmbunătățirea calității aerului, creșterea
biodiversității, menținerea sănătății, a coeziuni sociale etc.; înțelegerea
importanței ”serviciilor ecosistemice„ și a valorii infrastructurii verzi-albastre
în protejarea, conservarea şi consolidarea capitalului natural

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Direcția Județeană de Dezinsecție
Ecologizare Mediu Alba
SGA
Hidroelectrica
ONG

Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin reconversia
terenurilor degradate și crearea unor coridoare verzi-albastre: Extinderea
suprafețelor verzi și de agrement din localitățile urbane și rurale; amenajarea
unor coridoare ecologice de-a lungul cusurilor de apă; derularea de lucrări de
împădurire și de creare de perdele verzi; conectarea infrastructurii verzi și
albastre deja existente; derularea de campanii multianuale de plantare de
copaci în spații publice, cu precădere în zonele urbane

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Romsilva - Regia Nationala a Padurilor
ADI-uri, GAL-uri

și
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Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările
climatice
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de urgență
Program 3.2a-1: Inundații: Realizarea de lucrări de prevenire a riscului la
inundații prin intervenții complexe la nivel de bazin de hidrografic;
reabilitarea barajelor; extinderea sistemelor de canalizare pluvială;
amenajarea cursurilor de apă secundară și decolmatarea periodică a acestora

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
AN Apele Române - SNGA
Prefectura județ Alba
CJ Alba
ISU Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren: Extinderea și
reabilitarea lucrărilor de desecare și de combatere a eroziunii solurilor (de ex.
plantări de versanții instabili și despăduriți, consolidări de maluri și protecții
antierozionale, ziduri de protecție etc.)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Prefectura județ Alba
CJ Alba
ISU Alba
UAT urbane și rurale

Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență
Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD: Extindere, reabilitare,
modernizare și dotare rețea de unități; dotare cu vehicule și mijloace
moderne de intervenție; dezvoltare și modernizare infrastructură de
alarmare și avertizare hidro-meteo; înființarea și dotarea serviciilor voluntare
pentru situații de urgență

ISU
SMURD
Salvamont
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.2b-2: Prevenire și informarea populației/ turiștilor: Actualizarea
și implementarea planurilor de analiză și acoperire a riscurilor; realizarea unui
plan anual de informare și de implicare a cetățenilor în activități de prevenire
a riscurilor; derularea de exerciții de alarmare; dezvoltarea și formarea bazei
de voluntari a SVSU și SMURD etc.

ISU
SMURD
ONG
CJ Alba
Prefectura Alba

Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.3.a Reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din zone defavorizate și dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru marca Alba-Verde
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă: Elaborarea de
studii și analize de potențial privind valorificarea resurselor de energie
regenerabilă

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri
CJ Alba
Instituții de cercetare
Universități
ONG
Agenți economici

Program 3.3a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu precădere în
zone montane: Valorificarea resurselor de energie regenerabilă pentru
diverși consumatori și pentru reducerea nivelului de sărăcie energetică a
locuitorilor din zone defavorizate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici

Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și private; clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare
și a instalațiilor conexe
Program 3.3b-1: Clădiri publice: Realizarea lucrărilor de eficientizare
energetică a clădirilor și instalațiilor de apă, electricitate, iluminat interior și
exterior, încălzire, climatizare/ventilare, instalarea sistemelor alternative de
producere a energiei, implementarea sistemelor de management energetic
integrat

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Instituţii publice

Program 3.3b-2: Locuințe: Realizarea lucrărilor de eficientizare energetică a
clădirilor și instalațiilor de apă, electricitate și încălzire

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
UAT urbane și rurale
Proprietari de imobile
Asociații de proprietari
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Program 3.3b-3: Întreprinderi: Încurajarea și sprijnirea proiectelor de
eficientizare energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari

CJ Alba
Universități
Instituții cercetare
Agenți economici

Program 3.3b-4: Comunicare și educare: Acțiuni de conștientizare și
informare a comunităților privind utilizarea resurselor regenerabile de
energie și eficiența energetică

CJ Alba
Instituții de învățământ
Asociații profesionale
Agenți economici

Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în
scop energetic
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a deșeurilor pentru marca Alba-Verde
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în conformitate cu PJGD):
Extinderea și dotarea sistemelor de colectare selectivă (inclusiv voluntară)
pentru deșeuri reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri periculoase
menajere – inclusiv dotări pentru sistemul de transport, stocare temporară,
pregătire pentru reutilizare; investiții în instalații de valorificare a deșeurilor
(stații de sortare, compostare, digestie anaerobă); investiții în instalații de
tratare a deșeurilor în amestec

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG (ex. ADI SALUBRIS ALBA)

Program 3.4a-2: Salubritate: Îmbunătățirea serviciilor publice de salubritate,
deratizare, igienizare, dezăpezire, ecarisaj

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii de salubritate
ONG (ex. ADI SALUBRIS ALBA)

Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele cu risc de
poluare cu nitrați și nitriți: Construcția de platforme de depozitare a
deșeurilor de grajd

CJ Alba
UAT
rurale,
comunități
aparținând municipiilor/orașlor

rurale/sate

Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie circulară
Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară: Actualizarea
PJGD în vederea adaptării la prevederile PNGD, cu integrarea principiilor
economiei circulare (pregătire pentru reutilizare și reciclare, reducerea
cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, depozitarea exclusiv a
deșeurilor supuse în prealabil unor operațiuni de tratare, creșterea gradului
de valorificare energetică a deșeurilor)

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.4b-2: Comunicare și educare: Comunicare, educare a
comunităților, gospodării, condominii, școli, asupra măsurilor de gestionare a
deșeurilor

CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Instituții de învățământ

Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul
județului Alba rezultată din activități antropice
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape, sol)
Program 3.5a-1: Poluarea aerului: Extinderea și dotarea rețelei de stații de
monitorizarea a calității aerului; elaborarea, actualizarea și implementarea
planurilor de menținere a calității aerului / planurilor integrate de calitate a
aerulului de la nivel județean și local

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.5a-2: Poluarea fonică: Monitorizarea nivelului de zgomot în județ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.5a-3: Poluarea apelor: Monitorizarea și reducerea poluării apelor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
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UAT urbane și rurale
Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor degradate/poluate
Program 3.5b-1: Analiza siturilor degradate/poluate: Inventarierea și
expertizarea la zi a siturilor potențial contaminate, contaminate și remediate
(inclusiv bază de date GIS)

Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate:
Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate și potențial
contaminate (orfane și puse la dispoziție de către proprietari), inclusiv cu
refacerea ecosistemelor naturale aferente; monitorizarea post-remediere.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
Direcția Județeană de Dezinsecție
Ecologizare Mediu Alba
UAT urbane și rurale
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
Direcția Județeană de Dezinsecție
Ecologizare Mediu Alba
UAT urbane și rurale

și

și

Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice
adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a serviciilor publice oferite de aceasta
Program 4.1a-1: Baze de date: Dezvoltarea unor baze de date GIS / date
urbane pentru gestionarea eficientă a serviciilor publice; asigurarea
interoperabilității bazelor de date disponibile la nivelul diferitelor instituții
publice din județ

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice

Program 4.1a-2: Infrastructura TIC: Dotarea autorităților locale cu
echipamente hardware, programe/sisteme informatice, rețele

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale
Program 4.1a-3: Smart City: Implementarea de soluții de tip Smart City la Primării municipii, orașe
nivelul comunelor din județ
Instituții publice
Furnizori de servicii publice de sănătate,
educație, cultură, transport public, etc.
Program 4.1a-4: Smart Village: Implementarea de soluții de tip Smart Village Primării comune
la nivelul centrelor rurale din județ
Instituții publice
Furnizori de servicii publice de sănătate,
educație, cultură, transport public, etc
Program 4.1a-5: Servicii publice online: Dezvoltarea de noi servicii publice CJ Alba
online pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul administrațiilor publice Primării municipii, orașe, comune
locale; digitizarea și accesibilitatea online a resurselor culturale; actualizarea Instituții publice
și mentenanța site-urilor / portalurilor WEB ale acestora
Structuri asociative ale administrațiilor
locale
Politica P4.1b. Consolidarea cooperării teritoriale, a celei între administrația locală și actorii relevanți, promovarea
transparenței și integrității la nivel instituțional
Program 4.1b-1: Cooperarea teritorială: Susținerea cooperării dintre UAT-uri CJ Alba
la nivelul structurilor asociative (GAL, ADI-uri); realizarea de acorduri de Primării municipii, orașe, comune
înfrățire cu UAT-uri din alte țări; implicarea activă în structurile de Structuri asociative ale administrațiilor
reprezentare de la nivel european, național și regional; realizarea de locale
schimburi de experiențe și bune practici cu alte UAT-uri din țară
Program 4.1b-2: Participare comunitară: Creșterea implicării grupurilor țintă CJ Alba
(societatea civilă / cetățeni, sector privat, sectorul ONG) în procesul Primării municipii, orașe, comune
decizional; implementarea de programe de bugetare participativă, inovare Instituții publice
civică
Program 4.1b-3: Promovarea accesului la informație, a transparenței CJ Alba
decizionale și a integritătii: Elaborarea și implementarea de manuale de Primării municipii, orașe, comune
integritate, proceduri de prevenire a corupției și formarea personalului din Instituții publice
administrație pentru utilizarea acestora; publicarea în timp real pe mijloacele Structuri asociative ale administrațiilor
online și offline a tuturor informațiilor de interes public; creșterea accesului locale
la informații pentru persoane cu dizabilități
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Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării
județului
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei administrații locale performante
Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă: Construcția, CJ Alba, Instituţii publice subordonate
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor cu destinație Primării municipii, orașe, comune
administrativă; dotarea serviciilor publice cu echipamente
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale
Program 4.2a-2: Resursa umană: Formarea continuă a personalului din
Consiliul Județean, instituții din subordinea Consiliului Județean și din
primării; personal din sistemul public, recrutarea de personal pentru
ocuparea posturilor vacante

CJ Alba, Instituţii publice subordonate
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale

Program 4.2a-3: Resurse financiare: Sprijinirea UAT-urilor și a ADI-urilor CJ Alba, Instituţii publice subordonate
pentru consolidarea capacității de atragere a finanțărilor nerambursabile; Primării municipii, orașe, comune
încheierea de parteneriate între UAT-uri și CJ pentru implementarea unor Instituții publice
proiecte de investiții; implementarea de acorduri de PPP pentru realizarea Structuri asociative ale administrațiilor
unor obiective de interes public.
locale
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare și monitorizare a politicilor publice / proiectelor de dezvoltare
Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea / actualizarea de strategii
de dezvoltare (inclusiv planuri sectoriale), documentații de amenajarea
teritoriului și urbanism; finalizarea procesului de înregistrare a imobilelor în
sistemul de cadastru și publicitate imobiliară
Program 4.1b-2: Monitorizarea strategiei: Îmbunătățirea instrumentelor de
monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare
Program 4.1.b-3: Managementul calității Implementarea sistemelor de
management al calității la nivelul instituțiilor administrațiilor publice locale;
elaborarea / actualizarea de proceduri de lucru

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale

2. Mecanisme de monitorizare și evaluare
Mecanismul de monitorizare și evaluare a Strategiei se referă la activitățile ce vor intra în atribuțiile
Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte, structurate după cum urmează:
•

•
•
•
•

analiza procesului de implementare a Strategiei și ulterior a proiectelor pe baza specificațiilor de
proiect, a indicatorilor, precum și a modului în care acestea răspund cerințelor finanțatorilor (FESI,
bugete naționale, bugete locale, alte fonduri internaționale);
îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și implementare a proiectelor;
îmbunătățirea mecanismelor interne de aplicare a cerințelor Autorităților de Management;
implementarea formelor de comunicare eficientă privind implementarea activităților ce privesc
implementarea Strategiei de Dezvoltare;
realizarea de servicii informare/consiliere pentru Beneficiarii implicați în depunerea de cereri de
finanțare din fonduri ESI.

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare se realizează pe perioada 2020-2030,
divizată în cinci faze distincte ce acoperă perioada de monitorizare a pregătirii și implementării proiectelor
din Planul de Acțiune. Conținutul fiecărei faze este descris în Tabelul 1, iar mecanismul de monitorizare și
evaluare a fazelor este prezentat în Figura 1.
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Tabel 1: Matricea de fazare a perioadei de monitorizare a implementării SDJ Alba
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Figura 1: Mecanismul de monitorizare și evaluare
termen mediu / lung

termen
lung

SDJ Alba

Proiecte
Probleme și nevoi
identificate

Input

Obiective

Impact

Eficiența

Output

Relevanță

Rezultate

Eficacitate

Utilitatea / Durabilitatea
Sursa: Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European Regional Development Fund and Cohesion Fund, for the programming
period 2014-2020, Concepts and Recommendation, European Commission, 2014

Mecanismul de evaluare se referă la următoarele aspecte ce reprezintă atribute ale fiecărui proiect și se
poate face în faza ex-ante și la sfârșitul perioadei de finanțare, pentru un raport final al perioadei de
programare:
1.

Relevanța proiectului: Modul în care proiectul răspunde nevoilor/ obiectivelor sectoriale
identificate/formulate în cadrul SDJ ALBA
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2.
3.

4.

Eficacitatea proiectului: Modul în care rezultatele preconizate (evaluare ex-ante) răspund
obiectivelor formulate în SDJ ALBA
Utilitatea proiectului: Modul în care proiectul generează un impact preconizat (evaluare exante) precum și sinergia proiectului asupra dezvoltării sectorului/dezvoltării urbane
(durabilitate) și în relație cu alte proiecte
Eficiența proiectului: Măsurarea relației dintre intrările/resursele (input) utilizate pentru
proiect și a rezultate generate de proiect (output).

3. Descrierea perioadelor de monitorizare și evaluare
Conform Tabelului 1, perioada de monitorizare este împărțită în două etape majore distincte. Prima etapă
cuprinde activități ce se desfășoară de la elaborarea și aprobarea SDJ ALBA până la semnarea contractelor
pentru serviciile de întocmire a studiilor tehnice (studii de fezabilitate) finanțate din bugetul județean sau
local.
Perioada 2020-2025: Pentru monitorizarea procesului de implementare a SDJ Alba se vor utiliza pachete
de indicatori specifici fiecărei faze a procesului, considerând particularitățile proiectului și ale finanțării.
Pentru fazele de pregătire a proiectelor finanțate din bugetul local (Clasa A) sau pentru depunere de
proiecte în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene (Clasa B), CJ Alba va realiza activități de
monitorizare a indicatorilor ce privesc procesul de contractare a proiectelor din clasa A și separat pentru
proiectele din clasa B și care vor urma ghidul aplicantului pentru fiecare tip de proiect.
Perioada 2026-2030: Pentru monitorizarea implementării proiectelor până la recepția acestora, vor fi
urmăriți indicatori specifici, precizați de elaboratori în cadrul documentațiilor de proiectare și execuție
(sau prin contractele de finanțare). De la caz la caz, acești indicatori se referă atât la rezultatul direct al
fiecărui proiect (ex. lungime de drum reabilitat, lungime rețea de apă, număr de clase din unități de
învățământ modernizate, etc.), cât și la impactul asupra dezvoltării economice și sociale (locuri de muncă
create, procent de scădere a abandonului școlar, număr de vizitatori, etc.). Finalizarea execuției și
procesul de recepție a lucrărilor se vor realiza și încheia, în funcție de complexitatea proiectului, în
perioada 2029-2030.
Detalierea fiecărei faze este prezentată după cum urmează:
Tabel 2: Faza 1 Formularea, finalizarea și aprobarea Strategiei – perioada 2020
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare
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Faza 1 se referă la activitățile de analiză multisectorială și teritorială a județului și de formulare a Strategiei
de Dezvoltare cuprinzând:
1. Documentarea și elaborarea Strategiei în conformitate cu datele și informațiile cele mai actuale,
inclusiv informații colectate de la consiliile locale, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean,
mediul economic, universitar, social și cultural;
2. Organizarea evenimentelor consultative pe parcursul elaborării Strategiei;
3. Aprobarea Strategiei de către Consiliul Județean.
Finalizarea fazei 1 oferă legitimitate în organizarea planului de lucru și planificării alocării resurselor
financiare și umane implicate în procesul de implementare a proiectelor. Faza este preconizată să se
încheie la sfârșitul anului 2020.


Rezultat Fază: Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și a Listei de proiecte prioritare

Tabel 3: Fazele 2-3. Achiziție, realizare, avizare, aprobare studii proiecte: perioada 2021 -2025
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Perioada cuprinde activități necesare pregătirii și realizării documentațiilor pentru proiectele prioritare
cuprinse în Planul de Acțiune în conformitate cu (1). legislația ce guvernează achizițiile publice, realizarea,
avizarea și aprobarea documentațiilor proiectelor și cu (2). instrucțiunile privind conținutul și procedura
de depunere și verificare a proiectelor conform regulamentelor de finanțare.
Pentru o monitorizare sistemică, începutul acestei perioade demarează cu realizarea unui Plan de Lucru,
conținând lista proiectelor prioritare și a principalelor acțiuni legate de (1). pregătirea procesului de
achizițe publică pentru proiectele prioritare și (2). întocmirea documentațiilor tehnice ce vor sta la baza
cererilor de finanțare (Proiecte Clasa B-cazul finanțărilor europene) sau a contractelor de realizare a
proiectelor. Cea mai mare parte a acestei faze de întocmire și aprobare a studiilor tehnice se va petrece
în orizontul de timp 2021-2025 și conține:
1.

Stabilirea planului de lucru, de monitorizare și evaluare a proiectelor ( ex. tipul activităților, sarcini,
termene, conformitate, costuri, etc.), de la faza de demarare a procesului de achiziții publice până la
avizarea/aprobarea documentațiilor tehnice;
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2.

Urmărirea implementării pct 1, respectiv a activităților legate de procesele de achiziție publică, de
întocmire a documentațiilor proiectelor și procesului de depunere și de evaluare a cererilor de
finanțare (Proiecte Clasa B);

3.

Realizarea activităților necesare informării publice (autorități publice, instituții subordonate
consiliului județean și organizații non-guvernamentale implicate în procesul de formulare, avizare,
aprobare a proiectelor);

4.

Raportare anuală a stadiului realizării documentațiilor pentru fiecare proiect și a acțiunilor cheie ce
vor fi cuprinse în faza următoare.

Tabel 4: Indicatori de proces Fazele 2-3: achiziții, contractare, predare/aprobare
Achiziții publice pt. realizare
documentații, studii tehnice

Contractare documentații, studii
tehnice

1. Număr total de proiecte din
procedura de achiziții publice;

1. Număr total de contracte semnate;

2. Perioada de achiziție a
serviciilor/bunurilor de la data postării
pe SICAP până la achiziționarea
serviciului/bunului;
3. Număr de probleme și tip de
problemă înregistrate pe perioada
procesului de achiziție publică care
justifică eventuale întârzieri (descriere
cauză și impactul asupra graficului de
implementare);



2. Număr de contracte semnate per
sector (economic, social, mediu,
transport, reabilitări clădiri, resurse
umane, etc;)
3. Valoare totală lei/euro contracte
semnate per sector;
4. Valoare totală lei/euro contracte
semnate;

Realizare / avizare/
aprobare
documentații, studii tehnice
1. Număr/ nominalizarea instituțiilor
avizatoare;
2. Perioada totală de avizare per
proiect (zile);
3. Perioada de avizare per proiect și
instituție avizatoare (zile);
4. Motivul care să justifice eventualele
respingeri sau întârzieri ale
documentației și impactul asupra
graficului de implementare;

Rezultat Fază: Lista proiectelor pentru care va începe procesul de achiziție publică în vederea
realizării fizice a proiectului.

Tabel 5: Faza 4 – Achiziția și semnarea contractelor de execuție (Proiecte Clasa A) și de finanțare cu
autoritățile de management ale fiecărui program operațional (proiecte Clasa B): Perioada 2025/2026
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Perioada cuprinde activități necesare pregătirii și realizării lucrărilor de execuție, achziționare bunuri
pentru proiectele prioritare cuprinse în Planul de Acțiune în conformitate cu (1). legislația ce guvernează
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achizițiile publice, realizarea, avizarea și aprobarea documentațiilor proiectelor și cu (2). instrucțiunile
privind conținutul și procedura de depunere și verificare a proiectelor conform regulamentelor de
finanțare. Activitățile supuse procesului de monitorizare cuprind:
1.

Continuarea monitorizării procesului de semnare a contractelor de finanțare pentru fiecare
beneficiar și program operațional;

2.
3.

Susținerea beneficiarilor cu informații, pe perioada realizării lucrărilor și a serviciilor contractate;
Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii prevăzute în
contractul de finanțare;

4.

Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate, pentru proiectele care au intrat în
execuție, conform graficului din planul de lucru;

5.

Raportare anuală pentru fiecare proiect și a acțiunilor cheie ce vor fi cuprinse în faza următoare.

Tabel 6: Indicatori de proces Faza 4: Achiziții publice pt executare lucrări și servicii, Semnare contracte
de executare lucrări și servicii, Executie proiect
Achiziții publice pt executare lucrări și
servicii
Număr total de proiecte din procedura
de achiziții publice;
Perioada
de
achiziție
a
serviciilor/bunurilor de la data postării
până la achiziționarea serviciului;
Număr de probleme / tip de problemă
înregistrate pe perioada procesului de
achiziție publică cară să justifice
eventuale întârzieri (descriere/cauză);



Semnare contracte de executare
lucrări și servicii

Executie proiect

Număr total de contracte semnate;
Număr de contracte semnate per sector
(economic, social, mediu, transport,
resurse umane, etc;)
Valoare totală
semnate;

lei/euro

contracte

Valoare totală lei/euro
semnate per sector;

contracte

Perioada de realizare a proiectelor per
sector (economic, social, mediu,
transport, resurse umane, etc;)
Precizarea etapelor intermediare de
realizare a proiectelor în funcție de
specificitatea lor (ex. diriginte de
șantier)

Rezultat Fază: Lista proiectelor pentru care va începe procesul de realizare fizică a proiectului
(contracte semnate).

Tabel 7: Faza 5 – Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate
2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
anuală

Raportare

Semnare
contracte
de finanțare
lucrări și
servicii

Raportare
Fază
Raportare
Programare
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Realizarea activităților cuprinse în perioada 2027-2030 este dedicată monitorizării stadiului de realizare
și a condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu atingerea obiectivelor din Strategie și a
indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice aprobate în contractul de finanțare. Activitățile
supuse procesului de monitorizare cuprind:
1.

Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate, conform graficului din planul de lucru;

2.

Raportare anuală / semestrială;

3.

Recepția lucrărilor executate.

Tabel 8: Indicatori de proces Faza 5: Achiziții publice pt executare lucrări și servicii, Semnare contracte
de finanțare lucrări și servicii, Executie, încheiere și recepționare proiect
Achiziții publice pt executare lucrări și
servicii

Semnare contracte de finanțare
lucrări și servicii

Număr total de proiecte din procedura
de achiziții (cazul proiectelor întârziate
în fazele anterioare);

Număr total de contracte semnate;

Perioada
de
achiziție
a
serviciilor/bunurilor de la data postării
până la achiziționarea serviciului;
Număr de probleme / tip de problemă
înregistrate pe perioada procesului de
achiziție publică cară să justifice
eventuale întârzieri (descriere/cauză);

Număr de contracte semnate per sector
(economic, social, mediu, transport,
resurse umane, etc;)
Valoare totală
semnate;

lei/euro

contracte

Valoare totală lei/euro
semnate per sector;

contracte

Executie, încheiere și recepționare
proiect
Perioada de realizare a proiectelor per
sector (economic, social, mediu,
transport, resurse umane, etc;)
Precizarea etapelor intermediare de
realizare a proiectelor în funcție de
specificitatea lor (ex. diriginte de
șantier)
Număr total de proiecte recepționate
Număr total de proiecte recepționate
per sector (economic, social, mediu,
transport, resurse umane, etc;)

Rezultat Fază: Lista proiectelor recepționate.

Notă: Pentru monitorizarea activităților și a rezultatelor obținute în fiecare proiect în fazele din Tabelul 1
se vor întocmi rapoarte ce vor conține situația implementării Strategiei la sfârșitul fiecărui an. Rapoartele
sunt privite ca parte integrantă din procesul de monitorizare – evaluare a Strategiei. Pentru o mai exactă
cunoaștere și informare a situației pe perioada implementării Strategiei, în fazele 3 4 și 5 pot fi realizate
și rapoarte semestriale.
La finalizarea fiecărei Faze se va realiza un raport general privind rezultatele obținute și planul de lucru
actualizat.

4. Indicatori de măsurare a performanțelor proiectelor
Capitolul anterior a descris fazele și indicatorii cheie după care se pot monitoriza performanțele
procesului de implementare a strategiei. Monitorizarea acestui proces poate fi realizată în întregime de
Direcția Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte iar rezultatul rapoartelor este
relevant doar pentru proiectele implementate de CJ Alba.
In cazul proiectele care sunt în afara competențelor Consiliului Județean, rapoartele de monitorizare au
doar un caracter informativ/statistic, întocmirea acestora nefiind în atribuțiile Direcției Dezvoltare și
Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte. Pentru a afla modul în care sunt implementate aceste
proiecte, Consiliul Județean poate solicita Consiliilor Locale rapoarte care să ofere, față de anul de
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referință 2020, certitudini asupra reducerii problemelor și a disparităților teritoriale și creșterii
competitivității economiei și a coeziunii sociale.
In acest sens prezentul capitol are un rol de ghidare în alegerea indicatorilor ce pot fi folosiți pe tipuri de
proiecte și prin care se poate evalua performanța proiectelor propuse spre realizare pe perioada 20212027. Indicatorii de mai jos sunt prezentați în relație cu obiectivele de dezvoltare cuprinse în Strategia de
dezvoltare a județului Alba și măsoară performanțele unui proiect din patru puncte de vedere:
Tabel 9: Indicatori de măsurare a performanței proiectelor
nr.
crt
1

Performanțele proiectului

Ce măsoară incatorii folosiți

Relevanța proiectului: Modul în care proiectul
răspunde nevoilor/ obiectivelor sectoriale
identificate/formulate în cadrul SDJ ALBA

2

Eficacitatea proiectului: Modul în care
rezultatele preconizate (evaluare ex-ante)
răspund obiectivelor formulate în SDJ ALBA

3

Utilitatea proiectului: Modul în care proiectul
generează un impact preconizat (evaluare exante) precum și sinergia proiectului asupra
dezvoltării sectorului/dezvoltării urbane
(durabilitate) și în relație cu alte proiecte
Eficiența proiectului: Măsurarea relației dintre
intrările (resursele) utilizate pentru proiect și
rezultatele generate de proiect

Indicatorii pot să prezinte, la sfârșitul proiectului, modul în care
proiectul a contribuit, prin activitățile implementate, cu resursele
alocate și în timpul stabilit, la rezolvarea sau diminuarea
problemei pentru care a fost propus spre implementare;
Indicatorii pot să devoaleze, la sfârșitul proiectului, modul în care
proiectul a contribuit prin activitățile implementate, cu resursele
alocate și în timpul stabilit, la atingerea obiectivului sectorial
specific proiectului;
Indicatorii pot să contribuie, la sfârșitul proiectului, la înțelegerea
modului în care proiectul a contribuit durabil, prin activitățile
implementate cu resursele alocate și în timpul stabilit, la
completarea unei imagini cuprinzătoare asupra județului sau a
sectorului abordat prin proiect;
Indicatorii pot, la sfârșitul proiectului, prin contabilizarea exactă a
”intrărilor” și ”ieșirilor”financiare realizate cu proiectul, să
contribuie la analiza comparativă a proiectelor de același tip/din
același domeniu.

4

Deoarece proiectele au un grad ridicat de particularitate dat de
factori de amplasament și demografici, compararea proiectelor
nu este relevantă și nu vom propune acest tip de indicatori
pentru monitorizarea strategiei.1

Ghidul cuprinzând lista indicatorilor propuși pentru evaluarea proiectelor este structurat pe domeniile
obiectivelor sectoriale, după cum urmează:
4.1. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea
de noi firme și vizitatori
Drumuri și lucrări
de artă conexe

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului

 Lungimea totală a drumurilor nou construite,
dintre care: TEN-T (indicator km)
 Lungimea totală a drumurilor nou construite
(indicator km)
 Lungimea totală a drumurilor reconstruite
sau modernizate inclusiv cele adaptate pt
persoane cu dizabilități (indicator km)
 Poduri peste cursuri de apă/drumuri
(indicator număr)
 Piste pentru biciclete și trasee (indicator km)



Conectare UAT-uri (indicator număr)



Accesibilitate în zone cu patrimoniu
cultural sau natural (indicator număr)



Reducerea timpului de călătorie prin
sistemul de transport public (indicator
ore)



Creșterea traficului de pasageri (indicator

1

Exemplu: Dacă se compară proiecte care se referă la același obiectiv, drumuri comunale sau extindere rețea de apă potabilă,
relieful sau calitatea solului, existența unei zone protejate în apropiere sunt factori care conduc la costuri diferite chiar dacă
investiția din punct de vedere tehnic este aceeași din punct de vedere al caracteristicilor drumului sau rețelei de apă. Singurul
element relevant statistic poate fi cost/km ce va fi luat în considerație pentru alte proiecte similare.
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 Termen de garanție pentru proiectele
realizate (indicator ani)

Calea ferată și stații
CF





Intermodalitate




Moduri și linii de
transport public






Tehnologizare
sistem transport






Siguranța traficului



Energia electrică



Iluminat public






Gaz natural




Calea ferată: lungimea totală a liniei de cale
ferată nou construită (indicator km)
Calea ferată: lungimea totală a liniei de cale
ferată reconstruită sau modernizată
(indicator km)
Număr de gări reabilitate/ extinse (indicator
mp per gară)
Număr de terminale intermodale de
transport de pasageri dezvoltat / modernizat
(indicator număr/mp)
Număr de noduri de marfă multimodale
dezvoltate sau reconstruite (indicator
număr/mp
Capacitatea de transport a vehiculelor cu
transport redus de carbon (indicator total
pasageri)
Vehicule de transport public cu emisii reduse
achiziționate sau reumplute (indicator
număr)
Lungimea totală a liniilor de transport noi sau
îmbunătățite ecologic (inclusiv zgomot
redus) și a liniilor de transport cu emisii
reduse de carbon (indicator km)
Număr de autogări reabilitate/ extinse
(indicator mp per autogară gară)
Număr de sisteme de management
dezvoltate / îmbunătățite pentru
îmbunătățirea siguranței și eficacitatea
transportului (Sistem de Transport IntegratITS) (indicator km)
Număr de puncte de informare on line
privind trasee, costuri și achziționarea
biletelor de călătorie (indicator număr)
Puncte de reîncărcare publică pentru
vehicule electrice instalate (indicator număr
puncte/număr utilizatori)
Programe de siguranța traficului pe drumuri
publice (indicator număr)
Extinderea rețea de distribuție energie
electrică (km/zonă)
Modernizare stații de transformare (nr)
Număr de zone de iluminat stradal
(număr/străzi)
Rețele de iluminat stradal modernizate (km)
Idem rețele noi (km)
Extinderea rețea de distribuție gaz natural
(km/zonă)
Capacitate suplimentară adusă prin proiect
(mc)

nr pasageri)


Creșterea traficului de pasageri prin gările
din județ (indicator nr pasageri)



Creșterea traficului de pasageri prin
autogările din județ (indicator nr
pasageri)



Creșterea traficului de utilizatori ai
mijloacelor de transport alternative
(indicator nr utilizatori)



Reducerea nivelului de emisii CO2
(indicator tone CO2 / %)



Creșterea numărului de angajați în
operarea și întreținerea modurilor de
transport, în servicii conexe (indicator
număr)



Locurile de muncă directe și indirecte
rezultate în procesul de construcție
(indicator număr)



Reducerea accidentelor și a costurilor
economice produse de întîrzieri și
accidente (indicator număr și lei/zi de
spitalizare)



UAT-uri conectate la rețeaua de energie
electrică (indicator număr)



Număr de utilizatori conectați la rețea de
distribuție energie electrică (indicator
număr/tip de consumator: casnici, firme)



Zone urbane iluminate stradal (indicator
număr străzi și număr. adrese beneficiari)



Zone rurale alimentate ((indicator număr
străzi și număr adrese beneficiari)



Locuri de muncă directe și indirecte
rezultate din construcție și servicii
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4.2. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Construcții
echipamente

și

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului









Produse
parteneriate

și



Infrastructura de educație nou construită /
reînnoită / echipată (indicator număr clase);
Infrastructura de ateliere/laboratoare/
biblioteci existente / reînnoite/
echipamente (indicator număr de
unități/mp);
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (indicator mii lei);
Investiții publice în infrastructura de
educație și formare (indicator mii lei/an)
Proiecte realizate în parteneriat cu alte
unități
de
educație
(indicator
nr/domeniu/țara);









Rata de creștere a numărului de elevi,
studenți
Rata de promovabilitate
Rata de angajare după programele de
formare (indicator % din număr de
absolvenți)

Contracte de parteneriat încheiate cu
agenții economici
Contracte de muncă încheiate de
absolvenți pe perioadă nedeterminată
Participanți la programe de formare
continuă
Rata de creștere a numărului de salariați

4.3. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
Infrastructură
suport

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului







Activități CDI




Infrastructura economică nou construită /
reînnoită / echipată (indicator suprafață
construită);
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (indicator mii lei);
Investiții publice în infrastructura de
echipare (indicator mii lei/an)
Participanți în activități de specializare
inteligentă
Brevetare produse de cercetare








Firme localizate (nou înființate, sau
transferate)
Grad de ocupare a spațiilor disponibile
Rata anuală de creștere a încasărilor la
buget din sectorul CDI

Locuri de muncă nou create în cercetareinovare
Contracte semnate universități-industrie
Rata anuală de creștere a încasărilor la
buget din sectorul economic

4.4. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității economiei
județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
Infrastructură
suport

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului





Firme nou înființate/extinse



Locuri de muncă nou create în IMM



Rata anuală de creștere a încasărilor la
buget din sectorul antreprenorial și IMM


Activități suport




Infrastructura economică nou construită /
reînnoită / echipată (indicator suprafață
construită);
Achiziție de licențe și de servicii de tip
software
Participanți la programe
antreprenorială
Antreprenori consiliați

de

formare
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4.5. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și diversificarea serviciilor
pentru nișele cu potențial ale județului
Infrastructura
turism

de

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului





Veniturile obținute din turism (indicator
lei/euro/an; participare în PIB județean);



Locuri de muncă directe rezultate din
turism (indicator număr angajați);



Locuri de muncă indirecte rezultate din
turism și din activități economice conexe/în
lanț (indicator număr angajați);



Dezvoltarea spiritului antreprenorial între
agenții economici din turism (indicator
număr asociații și de participări benefice
turismului din județul Alba).

Trasee turistice culturale noi, reabilitate,
semnalizate (indicator număr km rutier sau
CF);
Trasee turistice montane noi, reabilitate,
semnalizate (indicator număr km rutier sau
CF);
Domeniu schiabil și facilități auxiliare (ex
parcaje, gr. sanitare, anexe comerciale
(indicator număr hectare; număr piste;
număr utilizatori/oră sau zi);
Baze de tratament reabilitate, modernizate
(indicator capacitate cazare/tratament):
Centre de informare turistică (indicator
număr);
Construcția de unități în domeniul HoReCa
(indicator capacitate cazare; capacitate
restaurante, etc);
Reabilitare modernizare unități în domeniul
HoReCa (indicator capacitate cazare;
capacitate restaurante, etc);
Constientizarea rolului patrimoniului cultural
și natural al județului în creșterea economică
(indicatori
număr
forme
de
promovare/publicitate);
Promovarea județului pe piața mondială a
turismului (indicator număr de participări la
târguri de turism).









Promovarea
turismului





4.6. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu
valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului










Achiziții materii prime și tehnologie
performantă (indicator număr/tip
Cercetarea și producția de produse /din care
produse bio (indicator număr de produse/tip)
Facilități de depozitare/conservare produse
(indicator capacitate depozitare; tehnologii de
echipare);
Facilități ambalare produse (indicator cost
adițional);
Imbunătățire calității (indicator tipul și
valoarea produselor care satisfac standardele
pieței internaționale);





Veniturile obținute din sectorul agricol
(indicator lei/euro/an; participare în PIB
județean);
Modernizarea/tehnologizarea sectorului
agricol (indicator gradul de productivitate)
Locuri de muncă directe rezultate din
agricultură (indicator număr angajați);
Locuri de muncă indirecte rezultate din
agricultură și din activități economice
conexe/în lanț (indicator număr angajați);

4.7. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare pentru persoane cu
dizabilități

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului







Realizare spații verzi/parcuri noi (indicator
număr hectare spațiu verde);
Reabilitare spații verzi/parcuri (indicator
(indicator număr hectare spațiu verde);



Suprafață verde adusă adițional suprafeței
existente (indicator % față de situația
inițială)
Distribuția uniformă a proiectelor de
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Suprafață pietonală nou amenajată sau
reabilitată, echipată wifi și camere video și
adaptate persoanelor cu dizabilități (indicator
număr hectare);
Mobilarea și echiparea spațiilor deschise
dintre blocuri pentru recreere
Reabilitare domeniul public zone
urbane/rurale (indicator număr hectare)



reabilitare a domeniului public (indicator
număr hectare/zonă);
Gradul multiplicator al zonelor reabilitate
(indicator număr de firme localizate în
zonă).

4.8. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități marginalizate
și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Infrastructura
educație

de

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului












Infrastructura
sănătate

de









Infrastructura
socială









Infrastructura de educație nou construită /
reînnoită / echipată (număr clase)
Infrastructura de laboratoare/biblioteci
existente / reînnoite / echipamente (număr
de unități/mp)
Infrastructura de sport existente / reînnoite /
echipamente (număr de unități/mp)
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (mii lei)
Proiecte realizate în parteneriat cu alte unități
de educație (nr/domeniu/țara)
Infrastructura de asistență sanitară în școli
nou construită / reînnoită / echipată (număr
unități)
Infrastructura de sănătate construită /
reînnoită / echipată (suprafață)
Infrastructura de sănătate construită /
reînnoită / echipată pe domenii speciale de
intervenție
Infrastructurii de analiză /laboratoare
existente / reînnoite / echipamente (Număr
de unități/mp)
Transport de urgență (număr)
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (mii lei/tip/domeniu)
Viabilitatea echipamentelor achiziționate
(luni/tip/domeniu)
Servicii online noi sau îmbunătățite furnizate
de administrațiile publice în domeniul
sănătății (număr)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru bătrâni și îngrijire de lungă durată)
(suprafață)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru
persoane
cu
dizabilități
și
îngrijire/consiliere de lungă durată) (număr
beneficiari)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru persoane cu probleme specifice: fără
adăpost, violențe și abuzuri și îngrijirea/
supravecherea/consilierea acestora de lungă
durată) (număr beneficiari)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru copii și îngrijire de lungă durată)
(număr beneficiari)
Centre comunitare din comunități cu un
număr mare de romi (număr, suprafață)






















Copii înscriși la grădinițe (număr)
Rata de înscriere în sistemul de educație
primar (% din număr total de elevi înscriși)
Rata de înscriere în sistemul de educație
secundar (% din număr total de elevi
înscriși)
Rata de înscriere în sistemul de educație
liceu (% din număr total de elevi înscriși)
Rata abandonului școlar (%)
Procentul școlilor cu acces la internet
Schimburi de experiență/internship
(nr/domeniu/tara)

Rata de creștere a numărului de cadre
medicale/pacienți
Accesibilitatea persoanelor care utilizează
infrastructura de sănătate (persoane/an)
Timp de așteptare pentru a utiliza
serviciile furnizate de sănătatea sau
infrastructura socială (număr mediu de
zile)
Timpul mediu de răspuns al serviciilor de
urgență
Timpul mediu de răspuns efectiv la
epidemii
Valoarea bugetului alocat domeniului (mii
lei/an)

Accesibilitatea persoanelor care utilizează
infrastructura de îngrijire socială
(persoane/an)
Persoane integrate în viața comunității
(număr per domeniu/an)
Număr de participanți în proiecte care
promovează egalitate de gen, egalitate de
șanse și incluziunea socială (număr
participanți/proiect)
Valoarea bugetului alocat domeniului (mii
lei/an)
Instituții ale administrației publice cu siteuri web pe domeniu (nr / accesări)
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Centre comunitare de romi (număr)
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (mii lei)
Servicii online noi sau îmbunătățite furnizate
de administrațiile publice și ONG-uri în
domeniul incluziunii și protecției sociale
(număr)

4.9. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la
tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Infrastructura
pentru alimentare
cu apă potabilă

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului

•

•

Reducerea numărului de avarii produse în
sistemul de alimentare cu apă potabilă
(indicator număr avarii; durata înlăturării
avariei);

•

Reducerea numărului de avarii produse în
sistemul de canalizare (indicator număr
avarii; durata înlăturării avariei);

•

Reducerea consumului de energie
electrică folosită în sistemului de
alimentare cu apă (indicator kWh/an);

•

Reducerea consumului de energie
electrică folosită în sistemului canalizare
(indicator kWh/an)

•

Reducerea numărului de îmbolnăviri
cauzate de caliatea apei potabile
(indicator număr de cazuri)

•

•

Infrastructura
pentru apă uzată








Gospodării/locuințe
noi
conectate
la
alimentarea cu apă centralizată prin proiecte
de reabilitare și extindere (indicator km rețea;
nr. adrese conectate)
Îmbunătățiri realizate în sistemul de stații de
alimentare cu apă centralizate tratate în
conformitate cu cerințele reglementărilor
(indicator nr. stații)
Valoarea nominală a echipamentelor realizate
în infrastructura alimentării cu apă (indicator
lei/euro)
Gospodării/locuințe noi conectate la sisteme
de canalizare centralizate prin proiecte de
reabiltare și extindere (indicator km rețea;
nr. adrese conectate)
Îmbunătățiri realizate în sistemul de tratare în
conformitate cu cerințele reglementărilor
(indicator nr. stații)
Îmbunătățiri realizate în sistemul de
canalizare centralizate pentru combaterea
inundațiilor provenite din ploi (indicator nr.
adrese)
Valoarea nominală a echipamentelor realizate
în infrastructura sistemelor de canalizare
centralizată (indicator lei/euro)

4.10. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile culturalsportive și de recreere
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de
petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Patrimoniu istoric
tangibil și
intangibil

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului





Creșterea numărului de vizitaori
(indicator număr de vizitatori; număr de
postări pe forme de comunicare digitală);



Dezvoltarea
spiritului
comunitar
(indicator număr de activități de
protecție a obiectivului de patrimoniu și
a spațiului adiacent);



Atragerea de spectatori și participanți din
afara județului la evenimente (indicator
număr de participanți)



Locuri de muncă (indicatori număr locuri
directe
rezultate
din
operarea
funcțiunilor culturale și sportive: număr






Clădiri de patrimoniu din Lista Monumentelor
Istorice aflate în stare de colaps sau precolaps
reabilitate, conservate (indicator număr
obiective de patrimoniu/categorie);
Evenimente și obiecte tradiționale județului
promovate și transferate prin programe de
educație (indicator număr de evenimente,
număr ateliere de lucru);
Studii de specialitate asupra patrimoniului
cultural și a identității/stilurilor autentice
județului (indicator număr publicații)
Conștientizare privind patrimoniul istoric
(indicator număr campanii; număr ore de clasă;
număr ateliere de specialitate; număr
conferințe, postarea pe site-ul consilului
județean).
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Facilități culturalsportive și de
recreere





locuri de muncă indirecte rezultate din
lucrări de reabilitare, construcție etc).

Clădiri cu funcțiuni culturale
noi/extinderi/reabilitare/refuncționalizare
(indicator număr metri pătrați)
Clădiri cu funcțiuni sportive
noi/extinderi/reabilitare/echipare (indicator
număr de metri pătrați)
Spații deschise noi sau în
reabilitare/refuncționalizare aflate în
apropierea sau interiorul unui obiect de
patrimoniu (indicator număr de metri pătrați)

4.11. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și
infrastructura verde
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurilor verzi-albastre

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului











Protejarea, conservarea zonelor naturale
(indicator hectare zonă protejată;
Suprafață
habitate
alterate/pierdute
(indicator hectare/mp; număr specii);
Planuri de management pentru zonele
naturale protejate (indicator număr)
Conștientizare
privind
biodiversitatea
(indicator număr campanii; număr ore de
clasă; număr simulări de operațiuni de
apărare la inundații).
Valorificarea prudentă a zonelor Natura 2000
(indicator hecatare/mp; număr proiecte de
succes)





Habitate (indicator % habitate
recuperate/pierdute/alterate)
Specii (indicator număr specii înregistrate;
schimbări în statutul speciilor).
Cercetare (indicator număr lucrări de
cercetare în domeniu)
Cunoaștere, promovare (număr vizitatori:
număr evenimente științifice/educative)

4.12. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la
dezastre
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului















Bancă de date integrată între autoritățile
implicate în operațiuni de intervenții în
situații de urgență (indicator sistem
informatic de menținere și actulizare datele)
Planuri de apărare și intervenție (indicator
document aprobat)
Măsuri de evacuare a populației și bunurilor
din zone inundate/alunecări de teren
(indicator rucsacul de urgență);
Realizarea de forme de apărare și protecție
la riscuri naturale (indicator km de indiguire);
Lucrări de prevenire a riscului la inundații
(indicator hectare impădurire a versanților
expuși la inundații);
Spații publice verzi (indicator hectare)
Valoarea nominală a utilajelor și a
echipamentelor pentru intervenție în zone
de risc (indicator lei/euro);
Spații de cazare pentru persoane evacuate
din zone calamitate (indicator număr de
camere);
Cursuri de pregătire a populației din U.A.T.uri aflate în zone de risc (indicator număr
persoane pregătite);
Conștientizare
efectului
schimbărilor







Populația ce beneficiază în urma
măsurilor de prevenire (indicator număr
de persoane);
Construcții ce beneficiază în urma
măsurilor de prevenire (indicator număr
de clădiri; număr de poduri; hectare
suprafață de drum sau C.F);
Terenuri ce beneficiază în urma măsurilor
de prevenire (indicator hectare teren
agricol; hectare din patrimoniu natural
zone /habitate);
Costuri de recuperare a pierderilor
(indicator lei/euro);
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climatice (indicator număr campanii; număr
ore de clasă; număr simulări de operațiuni de
apărare la inundații).

4.13. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.3: Eficiență energetică și energie verde
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului








Investiții în producerea de energie
regenerabilă (indicator producția energiei
regenerabile în MWh/an; număr de
consumatori abonați);
Echiparea cu aparatură eficient energetică în
iluminat public (indicator număr corpuri de
iluminat);
Eficientizare energetică a construcțiilor
publice și a locuințelor (indicator suprafață,
număr locuințe);








Echiparea cu aparatură eficient energetică
în iluminat public (indicator reducerea
consumului față de momentul de
referință);
Eficientizare energetică a construcțiilor
publice și a locuințelor (indicator reducerea
consumului față de momentul de
referință);
Creșterea contribuției folosirii energiei
regenerabile
(indicator
% energie
regenerabilă folosită ca parte din total
energie electrică și termică)
Reducerea poluării cauzată de forme
conveționale de energie (indicatori nivel
poluare a aerului/apei);
Creare locuri de muncă în domeniul
energiei regenerabile (indicator număr
angajați/antreprenori)

4.14. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop energetic

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului



•








Capacități de colectare deșeuri menajere
(indicator tone/an)
Capacitate de colectare a deșeurilor provenite
din construcții (indicator tone/an)
Capacități de depozitare și reciclare deșeuri
menajere (indicator tone/an)
Capacități de depozitare și reciclare provenite
din construcții (indicator tone/an)
Capacități de depozitare și reciclare material
lemnos rezultat din întreținerea parcurilor și
curților (indicator tone/trimestru)
Echipare, tehnologizare realizate în sistemul
de colectare, transport și procesare/reciclare a
deșeurilor (indicatori număr utilaje / euro)
Studii de cercetare privind gradul de poluare a
apelor subterane și a terenului datorat
deșeurilor menajere și industriale (indicator
număr studii

•

•
•

•

Sistem smart de management al deșerilor
(indicator tone/an și euro/tonă);
Creșterea numărului gospodăriilor
/firmelor care folosesc serviciul de
reciclare (indicator număr);
Folosirea materialelor reciclabile în
obținerea de produse noi (indicator tone);
Reducerea poluării apei
subterane/terenului (indicator zonă și
suprafață în hectare).
Creșterea ofertei de muncă în economia
circulară (indicator număr angajați)

4.15. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului Alba rezultată
din activități antropice

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului







Sisteme și stații de monitorizare a poluării
aerului noi, sau reînnoite (indicatori
număr/zonă)
Proprietăți cu terenuri supuse unei intervenții



Emisiile de GES rezultate prin proiect
(indicator tone echivalente de CO2)
Suprafață verde nou creată sau reabilitată
în zone urbane (indicator număr hectare)

31
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Mecanismul instituțional de implementare, monitorizare și evaluare

de depoluare (indicator număr hectare/zonă)
Lucrări de combatere și atenuare a poluării
apelor de suprafață (indicator mil lei/tip
lucrare/zonă)
Studii de cercetare privind gradul de poluare a
apelor de suprafață și subterane datorat
factorilor antropici (indicator număr studii);
Conștientizare efectului degradării mediului
datorat factorilor antropici (indicator număr
campanii; număr ore de clasă; număr simulări
de
operațiuni generate factori
de
mediu/antropici ex. incendii gropi gunoi).












Suprafață de teren introdusă în circuit
economic (indicator număr hecatare)
Starea apelor de suprafaţă din zona de
implementare a proiectelor, comparativ
cu starea de referinţă (% față de situația
de referință);
Suprafaţa de teren degradat recuperată
(ha şi % din total zonă proiect)
Cazuri de îmbolnăviri respiratorii din
surse antropice (indicatori număr
cazuri/tip afecțiune)
Concentrație de poluanți în apa
subterană, aer, teren (% față de situația
de referință).

4.16. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice
adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului










Colecatare și integrarea datelor teritoriale
(indicator sistem informatizare)
Digitizarea serviciilor publice de interes
general (indicatori număr platforme realizate
în domeniul de sănătate și educație; număr
soluții SMART implementate);
Programe de cooperare (indicatori număr de
servicii publice/utilități publice implementate
pe principil economiei de scară).
Imbunătățire gradului de comunicare și de
informare a cetățenilor / firmelor / turiștilor
(indicator pagină web; centru de informare);





Eficientizare procesului de luare a
deciziilor (indicator digitizarea
serviciilor/banci de date integrate);
Imbunătățirea calității serviciilor publice și
a capacității de răspuns către cetățeni;
Creșterea gradului de vizibilitate a
administrației publice (indicator pagină
web).
Dezvoltarea comunităților locale (indicator
% creștere a parteneriatelor ți de implicare
a cetățenilor comparativ cu momentul de
referință).

4.17. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării
județului

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului












Clădiri sedii administrative (indicator număr
mp);
Modernizare și echiparea logistică (indicator
înființare rețea internet; număr calculatoare);
Achiziționare utilaje pentru servicii (indicator
număr; cost Lei/euro);
Formare continuă (indicatori număr cursuri;
număr participanți);
Folosirea instrumentelor de planificare a
spațiului (indicator nr. documentații de
urbanism și de amenajare a teritoriului
aprobate)
Eficientizare procesului de coordonare a
activităților de implementare a Strategiei de
dezvoltare (indicator implementare soft
monitorizare și evaluare).




Creșterea gradului de procesare a
documentelor administrative (indicator
gradul de satisfacție al cetățenului);
Reducerea timpului de intervenție în
situații de urgență (indicator număr ore;
reducere pagube materiale);
Realizarea unui corp administrativ pregătit
(indicator probleme/situații rezolvate;
gradul de satisfacție al cetățenului);
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5. Riscuri și măsuri adecvate de atenuare a riscurilor în procesul de monitorizare
Conform Documentului Comisiei Europene, Orientări pentru statele membre cu privire la dezvoltarea
urbană durabilă integrată, (articolul 7 din Regulamentul FEDR), Anexa 1, pct f, analiza riscului în procesul
de monitorizare se poate realiza pe baza următorului conținut posibil:
 descrierea tipului de risc (de exemplu, operațional, financiar, legal, angajarea de personal, tehnic,
de comportament);
 clasificarea în riscuri scăzute, medii sau ridicate;
 prezentarea măsurilor care ar putea fi luate pentru a atenua probabilitatea și impactul.
Tabelele nr. 10 și 11 prezintă natura riscurilor identificate pe două categorii:
 riscuri generate de factori endogeni Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și
Coordonare Proiecte, respectiv capacitatea internă de management cuprinzând resurse umane și
managementul operațiunilor; resursele financiare alocate la timp; capacitate tehnică cuprinzând
logistica, echipamente, etc.
 riscuri generate de factori exogeni Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare
Proiecte, respectiv existența la timp a formelor de ghidare emise de autoritățile de management2
(întârzieri cauzate de procesul de aprobare a SDJ ALBA, întârzieri cauzate de procesul de achiziți
publice, etc.)
Analiza riscurilor este propusă în coordonare cu tabelul privind fazele de implementare a SDJ ALBA.
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Tabel 10 Analiza riscurilor – factori endogeni
nr. crt.

2

Tipul de risc

1

legal

2

financiar

3

tehnic

Clasificarea riscului
Măsuri de atenuare/probabilitate, impact
mare medie redusă
factori endogeni
Probabilitate generată de modul de lucru al Consiliului
x
Județan Alba (Faza 1 aprobare a SDJ ALBA și a
proiectelor prioritare)
Probabilitatea se poate manifesta din aprobarea la
x
timp a bugetelor anuale (în toate fazele)
x
n.a.

Cazul proiectelor propuse pentru finanțări din fonduri europene
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4

operational

x

5

resurse umane

x

6

comportamental

x

Modul de coordonare a factorilor implicați în procesul
de implementare a proiectelor SDJ ALBA (Faza 2-3)
Volumul de lucrări aflate în sarcina CJ ALBA este
semnificativ, solicitând o analiză atentă a numărul de
zile per activitate și funcționari (în toate fazele, dar cu
prioritate în Faza 5).
Volumul de muncă și complexitatea activităților induc
o stare de stres care poate fi combătut prin realizarea
unui plan de lucru pe sarcini precise, dar și prin
compensări financiare sau de timp de odihnă.

Tabel 11 Analiza riscurilor – factori exogeni
nr. crt.

Tipul de risc

1

legal

2
3

financiar
tehnic

4

operational

5

resurse umane

6

comportamental

Clasificarea riscului
Măsuri de atenuare/probabilitate, impact
mare medie redusă
factori exogeni
Eventuale modificări de ghiduri, apariția de noi
instrucțiuni emise de autoritățile de management,
x
surprind proiectele în diverse faze de implementare
(pentru proiecte finanțate din fonduri europene).
x
n.a
x
n.a
Calitatea și conformitatea ofertelor pentru realizarea
de studii și lucrări de construcție pot conduce la
x
întârzieri prin neacceptarea acestora.
Calitatea lucrărilor realizate poate solicita
rectificări/reconstrucția unor părți din proiect.
Proiectanții și constructorii se pot confrunta pe
perioada de implementare a proiectelor din SDJ ALBA
x
cu o capacitate tehnică limitată în realizarea
contractelor.
x
Nu poate fi evaluat.
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