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CUVÂNT ÎNAINTE

Dincolo de a fi un an electoral, în care
structura Consiliului Judeţean Alba şi cei
doi Vicepreşedinţi ai săi s-au
s
schimbat,
anul 2008 a continuat seria acţiunilor
destinate
judeţului

consolidării
Alba

economice
şi

a

dezvoltării

infrastructurii judeţene.

Chiar dacă bugetul judeţean a fost afectat de sumele mari ce au
trebuit plătite pentru răscumpărarea sediilor unora dintre
instituţiile subordonate am reuşit să menţinem ridicată cota alocată
investiţiilor. Au continuat lucrările de drumuri şi aducţiuni de apă şi
a fost, în premieră, „atacat” sectorul energiilor regenerabile. În
acest an a început să funcţioneze şi Agenţia Locală a Energiei,
Energi iar
contactele şi parteneriatele realizate la nivel naţional şi european se
vor dovedi foarte importante în viitorul apropiat pentru începerea
exploatării efective a energiilor verzi.

Două dintre cele mai importante documente pentru judeţul Alba
– Strategia
trategia de dezvoltare a judeţului şi Planul de gestionare a
deşeurilor la nivel judeţean – au fost finalizate în 2008 şi nu în

ultimul rând, în acest an s-au
s au împlinit 40 de ani de existenţă a
judeţului Alba, în forma sa actuală.
Dar despre tot ce a însemnat
însemnat 2008, vă las să descoperiţi în
paginile următoare...
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Serviciul de administrare a drumurilor judeţene

alocata suma de 9.522.000 lei. Lucrările
Menținerea

rețelei

de

drumuri

existente la standard tehnice corespunzătoare
reprezintă o preocupare

executate din aceste fonduri sunt detaliate în
Anexa 1.

prioritara pentru

Consiliul Județean Alba, care încearcă

în

permanență sa crească lungimea de drumuri

Pe categorii de lucrări, au fost
executate următoarele :
 întreţinere drumuri asfaltate ‐ au

reabilitate .

fost executați 27.199 mp de

In anul 2008 activitatea
serviciului de administrare a
axata pe asigurarea si
stării

de

viabilitate a rețelei de
drumuri
precum

şi

pe

modernizarea drumurilor,
astfel încât traficul să se poată
desfăşura in condiții de siguranța



întreţinerea
drumuri
pietruite ‐ au

fost

executate

lucrări

de

reprofilare, aport
de material pietros,
curățirea

si fluenta pe toata perioada anului.

mixtura

de 761.582 lei

La aceşti bani se adugă alte
aproximativ 50 de milioane de
lei care au fost obținute în
cursul acestui an din fonduri
externe nerambursabile.”

județene,

cu

asfaltica in valoare

“În anul 2008 pe drumurile
județene s‐au executat lucrări în
valoare de peste 56 de milioane
de lei.

drumurilor județene, a fost
menținerea

plombe

șanturilor

si

rigolelor pe o lungime totala de
întreținere,

85 km in valoare totala de 1.585.000. lei. Pe

reparare, consolidare si modernizare drumuri

drumurile pe care au fost executate lucrări de

si poduri județene, pe surse de finanțare, este

întreținere la partea carosabila, au fost

următoarea :

executate si lucrări de asigurare a scurgerii

Situația

lucrărilor

de

apelor
Bugetul propriu al judeţului Alba
Din bugetul propriu al județului Alba,
pentru lucrările de întreținere curenta si

din

zona

drumului

‐

curățire

acostamente, întreținere şanțuri şi rigole,
întreținere ziduri de sprijin, etc., in valoare de
1.158.350 lei.

periodica a drumurilor si podurilor aflate in

 lucrări de întreţinerea curenta pe

administrarea Consiliului județean Alba, a fost

perioada de iarnă ‐ pe toata rețeaua de
drumuri
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județene,

pentru

asigurarea

circulației pe perioada de iarnă si combaterea
zăpezii, in valoare de 2.350.000 lei ;
‐ tratamente bituminoase –pe o

au fost finalizate lucrările si
sunt in curs de recepție la podul peste râul
Mureş, in localitatea Mihalț;

lungime de 22 km, in valoare de 488.000 lei.
‐ au fost reparate un număr de 55
podeţe si poduri, in valoare de 338.215 lei si a

Creditul contractat de Consiliul judeţean
Alba

fost amenajata o parcare pe drumul județean

În acest an a fost alocata suma de
DJ107D in vederea amplasării instalației de 24.779.000 lei banii fiind folosiți pentru
următoarele lucrări:
cântărire si măsurare a autovehiculelor.
Consolidare corp drum județean
DJ107H: Coslariu Nou‐ Galda de Jos‐Cricau‐
Ighiu‐Sard‐DN74, jud. Alba, km.2+374‐
Transferuri de la bugetul de stat
km.18+836, lucrări executate in procent de
Din sume defalcate din TVA, pentru 85%;
activitatea de Transporturi a fost alocata suma
Consolidare corp drum județean
de 18.463.000 lei. ( Pentru detalii vezi Anexa DJ107K:Galda
de
Jos‐Mesentea‐Benic‐
2) Din aceste fonduri au fost executate Intregalde, jud. Alba, km.0+000‐km.9+700,
următoarele lucrări:
lucrare realizata in procent de 85%;
‐ Reabilitarea infrastructurii de
 Siguranţa circulaţiei rutiere, a fost
abordata in baza unei strategii privind transport pe drumul județean DJ 750 C :
execuția lucrărilor de siguranța circulației. Au Salciua de Sus‐ Dealul Caselor‐ Valea Larga‐
fost executate lucrări de siguranţa circulatiei ‐ Ponor‐Ramet‐ Valea Manastirii‐Geoagiu de
Sus‐Stremt‐Teius, tr.I, km.35+530‐km.42+300,
in valoare totale de 700.000 lei.
‐ au fost executați 60 km de covoare lucrare executata in procent de 74%;
‐ Consolidare corp drum județean
bituminoase
Teleac‐Drambar‐Seusa‐Ciugud‐
 Strat de legătura din binder DJ107C:
Oarda‐Vintu de Jos‐DN74, jud. Alba,
BAD25 6 cm grosime
km.12+953‐
‐ au fost
km.23+593,
finalizați
si
lucrare
recepționați 5 km
finalizata,
in
de îmbrăcăminte
curs
de
asfaltică
cu
recepție;
lucrările de arta
‐
au
aferente pe drumul
demarat
județean
lucrările
la
DJ107E:Aiud‐
obiectivul
Ciumbrud‐Lopadea
“Consolidare
Noua‐Hoparta‐
corp
drum
Vama
seaca
si
județean
17km pe drumul
DJ107C: Teleac
județean
În anul 2008 a continuat
‐ Drambar ‐
DJ107D:Vama
programul de refacere a
Seusa ‐ Ciugud
Seaca‐Farau;
infrastructurii rutiere din
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judeţul Alba

‐ Oarda ‐ Vintu de Jos ‐ DN7, jud. Alba
km.0+000‐km.10+253, tr.I; au fost executate
lucrări in valoare de 1.992.266 ceea ce
reprezintă un procent de 37%;
‐ tot din credit, pentru continuarea
lucrărilor la obiectivul „Consolidare corp
drum județean DJ750:Garda de Sus‐
Ordancusa‐Ghetar, a fost alocata suma de
1.669.000lei; la acest obiectiv sunt realizate
lucrările in procent de 28%;
Din acest fonduri, in anul 2008 au
fost finalizate si recepționate următoarele
lucrări:
Consolidare corp drum județean

Fondurile sunt utilizate
pentru
reabilitarea drumurilor judeţene DJ107 si
DJ107D care fac legătura intre localitățile
Blaj‐Sancel—Lunca
Tarnavei‐Sona‐Jidvei‐
Cetatea de Balta‐lim.jud. Mureş (Alba) si
Adamus‐Tarnaveni (Mureş). Proiectul este
dezvoltat in parteneriat de către autoritățile
județene din Alba si Mureş si are ca obiectiv
crearea unui mediu favorabil dezvoltării
economice prin îmbunătățirea infrastructurii
regionale; lucrările sunt executate in procent
de 40%, fiind înregistrare întârzie fată de
termenul inițial de finalizare
si anume
septembrie 2008;
Fondul de rulment al CJ Alba
Din Fondul de rulment au fost alocate
in acest an sume in valoare de 3.523.000 lei;
din aceste fonduri au demarat lucrările la
obiectivul „Reabilitarea infrastructurii de
transport pe drumul județean DJ 750 C :
Salciua de Sus‐ Dealul Caselor‐ Valea Larga‐
Ponor‐Ramet‐ Valea Manastirii‐Geoagiu de
Sus‐Stremt‐Teius”,
tr.II
km.42+300‐km.
48+500, lucrare executata in procent de 25%;

DJ106I: DN1‐Cunta‐Drasov‐Spring‐Vingard‐
Ghirbom‐DJ107,
jud.
Alba,
km.0+000‐
km.21+526, in valoare de 11.914.120 lei;
‐ Reabilitare sistem rutier pe
DJ107:Alba
Iulia‐Teleac‐Hapria‐Straja‐
Berghin‐Colibi‐ Secasel‐ Cergau Mare‐Blaj‐
Sancel‐Lunca Tarnavei‐Sona‐Jidvei‐Cetatea de
Balta‐lim. jud. Mureş, km.1+550‐km.19+600,
cu o valoare de 7.724.100 lei;
‐ la aceasta data sunt in curs de
execuție lucrările la obiectivul „Reabilitarea si
modernizarea sistemului rutier pe drumurile
județene DJ107 si DJ107D, Alba, Mureş”
lucrări in valoare de 9.653.440 Euro, parțial
finanțat din programul PHARE CES 2004
Infrastructura locala si Regionala.
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In anul 2008, in vederea execuției
lucrărilor de drumuri si poduri, au fost
elaborate
documentaţii tehnicoeconomice –
studii de fezabilitate, proiecte tehnice –pentru
care au fost organizate proceduri de achiziții
publice, de servicii.
Pentru execuția lucrărilor de drumuri,
in baza documentațiilor tehnice, personalul de
specialitate din cadrul serviciului a întocmit
documentațiile de atribuire a lucrărilor, au
organizat procedurile de achiziție, au
participat in comisiile de evaluare a ofertelor,
au verificat si întocmit hotărârile de
adjudecare, au întocmit contractele de lucrări;
achizițiile organizate in cadrul serviciului sunt
cuprinse in ANEXA 3.

In urma procedurilor de achiziții
publice, s‐a putut observa eficienta acestor
achiziții; numărul mare de ofertanți ceea ce a
condus la o creştere a competitivității si
calității lucrărilor cu cele mai bune preturi.
Fonduri externe nerambursabile
Având in vedere cerințele dezvoltării
infrastructurii rutiere in contextul integrării
europene, conducerea Consiliul județean Alba
cu personalul de specialitate din subordine, a


Se află în curs de depunere şi un
alt proiect în valoare de peste
83 de milioane de lei ce vizează
reabilitarea drumului de la Şibot
şi până în zona turistică Şureanu


întocmit documentații tehnice in vederea
accesării de fonduri externe nerambursabile,
pe diferite programe.
Direcția tehnica, a întocmit si depus
cererea de finanțare pentru obiectivul
« Valorificarea potenţialului turistic si
economic al Văii Aiudului prin reabilitarea
infrastructurii de transport pe drumul
judeţean DJ107M:lim. jud. Cluj Rimetea
Coltesti ValisoaraPoiana Aiudului Aiudul
de Sus” km.42+000‐km.67+00, pentru
finanțare
prin
Programul
Operațional
Regional 2007‐20013.
Pentru acest obiectiv a fost semnat
contractul de finanțare cu MDLPL, proiect in
valoare de 27.839.574 lei din care contribuția
Consiliului județean Alba este de 2% din
cheltuielile eligibile. În prezent sunt in curs de
desfăşurare procedurile de achiziție pentru
contractele de publicitate, supraveghere si
execuția lucrărilor.
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Tot pe acest
program, Consiliul
Județean Alba, în parteneriat cu Consiliul
județean Sibiu, au întocmit documentația
tehnico‐economică
a
proiectului
“Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii
generale şi de turism în arealul turistic
Mărginimea Sibiului – Valea Sebeşului
(judeţele Sibiu şi Alba), Modernizarea
drumului de interes turistic DJ 106 E pe
tronsonul Jina – Sugag / Valea Sebeşului /
DN 67 C”.
Proiectul se află acum în faza
precontractuală ; valoarea sa totală fiind de
22.126.184,62 lei (inclusiv TVA) iar cota de
cofinanțare a beneficiarului local este de 2%
adică 356.596,14 lei din care, Consiliul
județean Alba în procent de 45 % adică
160.468,26 lei.
La aceasta data se afla in curs de
depunere a
cererii de finanțare pentru
execuția obiectivului « Reabilitare sistem
rutier pe DJ704 ;DN7(Sibot)‐ Vinerea‐Cugir‐
Sureanu‐Prigoana‐ Valea Mare‐DN67C, tr. II,
km.46+700‐75+950 , proiect in valoare de
83.770.671lei.
In cadrul serviciului au fost întocmite
documentațiile
privind
clasarea
sau
declasarea
unor
drumuri
aflate
in
administrarea primăriilor precum si a unor
drumuri județene. ; a fost acordata asistenta
tehnica de specialitate Consiliilor locale si
Instituțiilor din subordinea Consiliului
județean, la solicitarea acestora.
Activitatea de verificare a documentaţiilor
şi emitere de autorizaţii
Consiliul
județean
Alba,
ca
administrator al drumurilor județene Alba, in
conformitate cu Ordonanța Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările si completările
ulterioare, eliberează acorduri prealabile şi

autorizații privind amplasarea şi accesul la
drumul județean.
In urma verificării documentațiilor
În anul 2008 a crescut numărul
avizelor emise de CJ Alba pentru
executarea de lucrări în zona
drumurilor județene.
depuse pentru obținerea acordurilor si
autorizațiilor pentru amplasarea şi executarea
de lucrări în zona drumului au fost eliberate
95 acorduri de principiu.
Se observa creşterea numărului
avizelor si acordurilor pentru amplasarea si
executarea lucrărilor in zona drumurilor
județene fata de anii precedenți, urmare a
controalelor efectuate in teren si disciplinarea
investitorilor in domeniul construcțiilor.
Tot in cadrul serviciului au fost
inițiate proiecte de hotărâre pentru aprobarea
Studiilor de fezabilitate pentru lucrările de
drumuri, pentru aprobarea surselor de
finanțare si pentru aprobarea “Planului
operativ de acțiune privind prevenirea si
combaterea înzăpezirii drumurilor județene
in perioada de iarna 2008 – 2009”
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Verificarea situațiilor de lucrări, a
facturilor
reprezentând contravaloarea
serviciilor si lucrărilor
prestate, a fost
asigurata de personalul serviciului; au fost
întocmite ordonanţările la plata si întocmite
periodic situații privind realizările si plățile la
lucrările de drumuri.
Ne‐am axat, in principal, pe urmărirea
lucrărilor executate, verificarea in teren a
acestora din punct de vedere al cantităților de
lucrări şi mai ales din punct de vedere
calitativ, admițând la decontare numai acele
lucrări care au corespuns cu documentația
tehnica si caietele de sarcini elaborate de
proiectanți.

Acordarea de asistenta tehnica consiliilor
locale
Această a fost o activitate
prioritara în anul 2008 mai ales in domeniul
achizițiilor
publice
si
la
întocmirea
documentațiilor pentru accesarea de fonduri
pentru execuția lucrărilor de infrastructura
rurala.

Compartimentul proiecte şi lucrări publice

Compartimentul Proiecte,
Lucrări Publice are ca obiectiv
de activitate realizarea
lucrărilor de construcţii şi
instalaţii , de echipare şi
amenajare a teritoriului,
precum şi de dotare a
localităţilor în folosul
colectivităţilor umane de pe
teritoriul judeţului Alba.

-

Alimentare cu apa potabila in comuna
Unirea, sate: UnireaI, Unirea II, Inoc,
Mahaceni, Dumbrava

-

Alimentare cu apa potabila in
comuna Mihalț, sate: Mihalț si Obreja

-

Alimentare cu apa potabila in
comuna Cenade, sat Cenade

-

Alimentare cu apa potabila in
comuna Sona, sat Lunca Târnavei

-

Alimentare cu apa potabila in

1. PROGRAMUL DE ALIMENTARE CU APĂ LA
SATE (H.G.R. NR. 577/199 ŞI H.G.R. NR.
1256/2005)

In cadrul acestui Program în anul
2008, în județul Alba au fost alocate fonduri
pentru proiectarea şi execuția lucrărilor de
alimentare cu apă potabilă în valoare de
2.202 mii lei pentru următoarele lucrări:
-

Alimentare cu apa potabila in
Alimentare cu apa potabila in

Peste 3,5 milioane de lei au fost
alocate pentru aducţiunile de
apă potabilă

comuna Valea Lunga, sate Valea

comuna Ohaba, sate: Colibi si Secasel

comuna Rimetea, sat Coltesti
-

Lunga si Lunca

Lucrările de alimentare cu
apa potabila din comunele Valea
Lunga si Sona au fost finalizate in
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acest

an,

fiind

recepționate

In anul 2008, conform HGR nr.

următoarele capacitați:

1256/2005 de modificare şi completare a HG

Valea Lunga: ‐ aducțiune – 2,7 km;

nr. 577/1997, au fost alocate fonduri în

distribuție – 12 km; rezervor 50 mc; stație

sumă de 3.579 mii lei, fiind finalizate si

pompare + clorinare;

recepționate următoarele lucrări:

Sona: ‐ distribuție – 4,3 km; stație
clorinare

-

Pietruire DC13 : Lopadea Nouă
(DJ107E) – Beța: 3,96 km

-

2. PROGRAMUL PRIVIND PIETRUIREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI/SAU
ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE

Pietruire DC205: Berghin – Ohaba
– Măgherat: 9,4 km

-

Modernizare

DC34 :

Veza

–

Izvoarele – Tiur: 4,0 km
Consiliul

județean

Alba

in

baza

atribuțiilor sale, selectează proiectele care
fac obiectul finanțării Programului in baza

3. PROGRAMUL GUVERNAMENTAL DE
ALIMENTARE CU APA LA SATE SI LOCUINȚE
SOCIALE

unor criterii stabilite împreuna cu consiliile
locale

pentru

minimale

de

comunitățile

asigurarea
infrastructura
sărace;

condițiilor
rurala

în

fundamentează

necesarul anual de fonduri pe baza listelor
cuprinzând propunerile de obiective, pentru
a fi prevăzute in programul anual si le
prezintă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuințelor; urmăreşte lucrările
cuprinse in programele anuale şi raportează

Acest Program a început să se
deruleze în județul Alba începând cu anul
2006. In cadrul acestui program au fost
realizate până în prezent alimentările cu apă
din

comunele:

Sântimbru,

satul

Totoi,

Săliştea, satul Tărtăria, Noşlac, satul Noşlac,
Şona, satul Biia, Sâncel, satul Sâncel, Şibot,
satul Şibot şi Vințu de Jos, satul Vințu de Jos.

lunar realizările la aceste lucrări.
De asemenea C.J. Alba sprijină si
coordonează activitatea consiliilor locale in
fundamentarea proiectelor, asigură asistența
juridică şi tehnică de specialitate necesară şi
monitorizează

executarea

lucrărilor

în

calitatea lor de ordonatori de credite, în
conformitate cu Legea finanțelor publice.
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Prin programele derulate de acest
compartiment în anul 2008 au fost finalizați
circa 60 de km de conducte pentru
aducțiunea şi distribuția apei în localitățile
județului.

gospodăriilor de apă aferente acestor

În anul 2008, au fost realizate şi

obiective;

recepționate lucrările de alimentare cu apa
-

asigurarea

dirigenției

de

şantier

pentru obiectivele din localitățile
Sînmiclăuş, Jidvei, Cetatea de Baltă;
-

organizarea procedurilor de recepție
a obiectivelor din comunele Sona,
Jidvei si Cetatea de Balta;

-

corespondență
Transporturilor,
Turismului

şi

cu

Ministerul

Construcțiilor
cu

şi

Antreprenorul

General al Programului de alimentare
cu apă la sate.
din comunele Şona, sat Sînmiclăuş, Jidvei, sat
Jidvei şi Cetatea de Baltă, sat Cetatea de
Baltă.
Dintre

capacitățile

finalizate

şi

recepționate

menționăm:

conducte

de

4. LUCRĂRI DE ALIMENTĂRI CU APĂ
POTABILĂ FINANȚATE DIN BUGETUL
PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
ŞI EXECUTATE DE SC APA CTTA ALBA

aducțiune 14,94 km, conducte de distribuție

În anul 2008, din bugetul propriu al

24,7 km, 4 rezervoare de înmagazinare cu o

Consiliului județean Alba a fost continuată

capacitate de 1.100 mc, 3 stații de pompare

finanțarea

şi 3 stații de clorinare a apei, cu racordurile

„Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a

electrice aferente.

localităților aferente sistemului zonal al

In vederea derulării Programului în
condiții

optime,

personalul

din

lucrărilor

la

obiectivele

județului Alba – sursa râul Sebeş” cu suma de

cadrul

compartimentului a desfăşurat următoarele
activități:
-

întocmirea studiilor de soluție pentru
alimentarea cu energie electrică a
gospodăriilor de apă aferente acestor
obiective;

-

urmărirea executării lucrărilor pentru
alimentarea cu energie electrică a
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Au continuat şi în anul 2008
lucrările la alimentările cu apă
din sursele Mihoieşti şi Valea
Sebeşului, fiind alocați peste
1,2 milioane de lei.

700.000 lei şi „Reabilitarea alimentării cu

Inundaţii, în cadrul căruia a fost depus

apă potabilă sursa Mihoieşti – Câmpeni” cu

proiectul „Reabilitarea şi reconstrucția unor

510.000 lei.

unități

de

învățământ

din

județul

Alba”.
5. SISTEM MICROREGIONAL DE
ALIMENTARE CU APĂ A COMUNELOR DAIA
ROMÂNĂ, CUT, CÎLNIC, ŞPRING, DOŞTAT ŞI
A LOCALITĂȚII RĂHĂU

Acest sistem microregional a fost
gândit pentru rezolvarea situației alimentării
cu apă în sistem centralizat a localităților din
zona Văii Secaşelor, zonă fără surse de apă
Au continuat lucrările pentru
înlăturarea efectelor inundaţiilor
din anul 2005.

potabilă.
In anul 2008 a fost predat studiul de
fezabilitate si a fost realizat proiectul tehnic,
detaliile de execuție si caietele de sarcini
pentru acest obiectiv.

Obiectivul
constă

în

general

refacerea

al

proiectului

infrastructurii

de

sistem

învățământ din comunitățile locale afectate

Proiecte,

de inundații prin reconstrucția Grădiniței

Lucrări Publice a obținut Autorizația de

Bărăbanț, municipiul Alba Iulia, reabilitarea

Construire si a organizat procedura de

Grădiniței

achiziție publică de lucrări care este in curs

Grădiniței nr. 1 Teiuş.

Pentru
microregional,

realizarea

acestui

Compartimentul

nr. 1 Zlatna şi reabilitarea

In cursul anului 2008 s‐a continuat

de finalizare.

derularea acestui Program, personalul din

6. PROGRAME PHARE

cadrul

compartimentului

desfăşurând

următoarele activități:
Programul PHARE 2003 – CES –
Infrastructură Regională şi Locală / Inundaţii
Remedierea

situației

create

-

de execuție care au început in luna
septembrie 2007 şi au continuat în

de

anul 2008;

inundațiile din perioada aprilie – august
2005 la nivelul județului Alba a fost posibilă
prin accesarea Programului PHARE 2003 –
CES – Infrastructură Regională şi Locală /
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monitorizarea desfăşurării lucrărilor

-

decontarea situațiilor de
Grădinița Barabant;

lucrări la

încheierea

-

actelor

adiționale

la

infrastructurii

de

transport

a

zonei,

contractele de lucrări;

amplasamentul propus fiind situat la numai

organizarea recepțiilor la terminarea

12 km de municipiul reşedință de județ ‐

lucrărilor la cele trei grădinițe;

Alba Iulia, în apropierea drumului european

întocmirea a raportului final PHARE

E 68 şi a autostrăzii care va trece prin

pentru acest proiect.

imediata vecinătate a comunei Vințu de Jos.
La

7. PROIECTUL „AMENAJARE AERODROM
COMUNA VINȚU DE JOS, JUDEȚUL ALBA”

nivel

județean,

funcționarea

aerodromului va avea impact pozitiv asupra
axelor de dezvoltare a investițiilor şi

Ca urmare a dezvoltării dinamice a
județului

s‐a

impus

ca

o

necesitate

asigurarea inclusiv a infrastructurii de
transport aerian. Această necesitate a apărut
ca urmare a faptului că desfăşurarea unor
anumite activități socio‐economice, sportive
şi culturale în județ, implică deplasarea unor

turismului cât şi asupra funcției socio‐

persoane, în timp scurt şi de la distanțe mari,
uneori chiar în/din străinătate, deplasări
care implică inclusiv

Ca urmare a dezvoltării dinamice a
judeţului Alba sa impus ca o
necesitate asigurarea infrastructurii
de transport aerian.

disconfortul unei

călătorii suplimentare cu mijloace auto
pentru a ajunge la destinație în județul
nostru, fapt ce duce la rezolvarea unor
probleme organizatorice suplimentare şi
inutile.

culturale. Zona reprezintă
totodată o atracție turistică prin existența în
apropiere a Clubului de golf „Paul Tomița”

Pentru a reglementa această situație
cauzată de inexistența în județul nostru a

unde se desfăşoară frecvent competiții
sportive naționale.

unui aerodrom sau aeroport, Consiliul
Județean Alba s‐a implicat în acțiunile menite
să conducă la realizarea unui aerodrom în
localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos,
în zona numită „Sărături”.

de
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Jos

va

completa

în

anul

2008,

personalul

din

cadrul

compartimentului a acordat consultanța şi
asistență tehnico‐economică de specialitate,
la solicitarea Consiliului local al comunei

Realizarea aerodromului în comuna
Vințu

In vederea realizării acestui proiect,

sistemul

Vințu

de

Jos,

în

vederea

derulării

procedurilor privind atribuirea contractelor

de concesiune a terenului necesar înființării

dezvoltarea

aerodromului.

acestora,

şi

gestionarea

promovarea

şi

utilizărilor
dezvoltarea

energiilor alternative.
Consiliul județean Alba, împreună cu

8. PROGRAMUL „INTELLIGENT ENERGY –
EUROPE 2006”

Consiliul General al Departamentului La

Din preocuparea şi dorința Consiliului

Manche si cu municipalitatea din Ios (Grecia)

județean Alba de a realiza o politică de

care au promovat, în cadrul Programului

dezvoltare durabilă în domeniul eficienței

Intelligent Energy – Europe (IEE), domeniul

energetice şi a protecției mediului în

Coopener, Horizontal Key Acțiunea 2 „Să

conformitate

gândim global, să acționăm local”, un proiect

cu

cerințele

politicilor

vizând crearea a 3 noi agenții de eficienta

În anul 2008 a început să funcţioneze
ALEA – agenţie ce vizează utilizarea
raţională a energiei şi dezvoltarea
energiilor alternative în judeţul Alba.
europene în domeniu a rezultat necesitatea

energetica. In cadrul acestui proiect comun

promovării unui proiect având ca scop

s‐a depus Proiectul „Înființarea Agenției de

înființarea la nivelul județului Alba a unei

Energie Locală Alba”, proiect cu o valoare de

structuri organizatorice neguvernamentale ‐

339.870 Euro admis la finanțare în luna

Agenția Locală a Energiei Alba. Rolul acesteia

martie 2007.

va fi de a favoriza şi de a întreprinde
operațiuni care vizează asigurarea utilizării
raționale a energiilor şi eficiența energetică,
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La data de 15.04.2008 a avut loc
starul oficial al ALEA iar in data de

12.06.2008 a avut loc startul oficial al

Sustainable Development of two European

consorțiului celor 3 agenții.

– RenERg‐EuReg”, proiect în care Consiliul

Pe parcursul întregului an intre ALEA
si Compartimentul proiecte, lucrări publice a
existat o colaborare strânsă menită sa
asigure sprijinul reciproc în realizarea

județean Alba are calitatea de partener
alături

de

ADR

Centru

instituții/organizații

din

şi

alte

România

şi

Germania. Acest proiect a fost admis la
finanțare, iar începând cu 1 ianuarie 2008,

proiectelor comune şi individuale.

odată cu semnarea Acordului de grant, a
9. PROGRAMUL CADRU 7 AL COMUNITĂȚII
EUROPENE (2007‐2013)
CAPACITĂȚI – SP4 ‐ ACȚIUNE DE
COORDONARE ŞI SPRIJIN
ACȚIUNI DE SPRIJIN
In vederea materializării intențiilor
Consiliului județean Alba se implica activ
în desfăşurarea de acțiuni menite să
promoveze

eficiența

energetică

şi

dezvoltarea durabilă. Astfel s‐au făcut

început

etapa

de

implementare

a

proiectului.
Cu un buget de 295.000 Euro pentru o
perioadă de implementare de 36 de luni,
începând cu primul trimestru al anului
2008, proiectul RenERg EuReg îşi propune
întărirea capacității regiunilor CENTRU şi
Brandenburg şi a actorilor regionali de a
planifica şi utiliza resursele regenerabile
locale şi regionale ca o soluție a dezvoltării
economice durabile, în contextul noii
economii

bazate

pe

cunoaştere,

prin

promovarea inovării ca politică regională şi
a unor strânse legături între cercetare şi
mediul de afaceri.
Pe parcursul întregului an s‐au
organizat o serie de întâlniri de lucru ale
Unității de management a proiectului, cu
scopul de a stabili metodologii de
Un alt proiect destinat gestionării
energiilor regenerabile este RenERg
EuReg, proiect cu o valoare de aproape
300.000 de euro.

abordare şi de lucru a partenerilor. De
asemenea au fost organizate o serie de
workshop‐uri cu scopul de a identifica
actorii

importanți

din

domeniul

toate demersurile necesare în vederea

energiilor

promovării

„Renewable

interesul specific al acestora de la nivelul

Energy Resources – a Solution for a

județului Alba şi al Regiunii Centru. Ca
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Proiectului

regenerabile

precum

şi

rezultate ale proiectului în cursul anului

printr‐un proiect de cooperare tehnică între

2008,

Consiliul

menționăm

www.renerg.ro,

crearea

crearea

site‐ului

unei

baze

județean

Alba

şi

Societatea

Germană de Cooperare Tehnică – GTZ.

inițiale de date privind resursele şi

Societatea

potențialul

regenerabile,

Tehnică. Datorită faptului că aceste etape

crearea clusterului de cercetare ca

au necesitat foarte mult timp, confirmarea

nucleu de dezvoltare a activităților

faptului că acest proiect este eligibil spre

energiilor

Germană

pentru

Cooperare

specifice, stabilirea unor contacte interne
şi internaționale cu actori importanți în
domeniile de interes.

10. PROIECTUL „IDENTIFICAREA SI
PROMOVAREA POTENTIALULUI DE
ENERGIE REGENERABILA IN JUDETUL
ALBA”
Proiectul „Identificarea si promovarea
potențialului de energie regenerabila in
județul Alba” a fost elaborat în anul 2006
sub forma unei propuneri de proiect care a
fost înaintată inițial Agenției de Protecția
Mediului Alba, această propunere fiind
ulterior supusă unor evaluări succesive de
către mai multe instituții abilitate în acest
sens. Astfel, propunerea a fost evaluată
favorabil de către Ministerului Mediului şi
Dezvoltării Durabile, ulterior de către
Ambasada Germaniei în România şi în final
de către Guvernul Republicii

Federale

Germania prin Ministerul Federal pentru
Cooperare Economică şi Cooperare.
Această propunere a fost considerată
eligibilă spre finanțare, fiind concretizată

În 2008 a demarat şi parteneriatul cu
GTZ dedicat identificării potenţialului de
energii regenerabile din judeţul Alba.
finanțare a fost făcută numai la sfârşitul
anului 2007.
In consecință, în ianuarie 2008 a avut
loc o vizită a reprezentanților GTZ în vederea
stabilirii primelor contacte şi a stabilirii
detaliilor viitoarei cooperări. Această vizită a
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avut şi scopul evaluării reale a posibilităților

-

6ABC cu 33 apartamente

de realizare a proiectului propus, evaluare
care de asemenea a fost favorabilă. Această

Consiliul local Ocna Mureş – Bloc

-

Consiliul local Câmpeni – Locuințe

evaluare la fața locului a reprezentanților

sociale pentru romi – 8 apartamente

GTZ a fost din nou supusă spre aprobare

Pentru aceste obiective, in anul 2008

Guvernului german, iar în luna iulie s‐a

au fost alocate de la bugetul de stat fonduri

primit acceptul finanțării acestui proiect.

in valoare de 400.000 lei.

Ca urmare, odată cu aprobarea si
semnarea

Înțelegerii

septembrie

2008)

de

s‐a

proiect

început

(1

efectiv

implementarea proiectului „Identificarea si
promovarea

potențialului

de

energie

parcursul

din

cadrul

compartimentului a întocmit toate situațiile
solicitate

de

Ministerul

Dezvoltării,

Lucrărilor Publice si Locuințelor referitoare
la acest program si a purtat corespondenta
necesara cu ministerul si autoritățile publice

regenerabila in județul Alba”.
Pe

Personalul

întregului

an

s‐au

locale din județul Alba.

derulat o serie de negocieri menite sa duca la
un proiect viabil pentru județul Alba si care
ulterior sa poată fi concretizat intr‐un parc
eolian. Astfel s‐a inițiat schimbul de know‐
how in domeniul producerii de energie
eoliana (organizarea unui study‐tour pentru
viitorii

multiplicatori

de

informație),

inițiindu‐se de asemenea si primele contacte
cu investitorii privați interesați de a investii
in județul nostru.
11. PROGRAME DE CONSTRUCȚII DE
LOCUINȚE

11.2. Programul de finanţare a
locuinţelor sociale destinate chiriaşilor
evacuaţi din locuinţele retrocedate conform
prevederilor OUG nr. 74/20071128
Pentru a veni in sprijinul chiriaşilor

11.1. Programul construcţiilor de locuinţe
sociale conform prevederilor Legii locuinţei nr.
114/1996

evacuați sau care urmează a fi evacuați din

In anul 2008, in acest program au fost

foştilor proprietari, Ministerul Dezvoltării,

cuprinşi:

locuințele care se retrocedează in natura
Lucrărilor Publice si Locuințelor a inițiat si
elaborat O.U.G. nr. 68/2006, aprobata prin
Legea nr. 515/2006 si O.U.G. nr. 74/2007.
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Conform

acestor

acte

normative,

fondul de locuințe destinate închirierii
persoanelor

evacuate

din

aprobate prin Ordinul comun M.T.C.T. –
M.A.I.

locuințele

nr. 1373/1413/2006.
Personalul

din

cadrul

retrocedate în natura foştilor proprietari, se

compartimentului a făcut toate demersurile

constituie de câtre consiliile locale din acele

necesare pentru

unitatea administrativ‐teritoriale care au

program la nivelul tuturor consiliilor locale

înregistrat peste 10 cereri formulate de

din județ si a condițiilor in care pot fi

persoanele îndreptățite, prevăzute in O.U.G.

accesate aceste fonduri. De asemenea au fost

nr. 74/2007.

a întocmit toate situațiile solicitate de

Personalul

din

cadrul

compartimentului a întocmit toate situațiile
solicitate

de

Ministerul

a face cunoscut acest

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si
Locuințelor,

compartimentul

proiecte,

Dezvoltării,

Lucrărilor Publice si Locuințelor referitoare
la acest program si a purtat corespondenta
necesara cu ministerul si autoritățile publice
locale din județul Alba.
11.3. Programul naţional pentru
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate
personală – subvenţie 20% de la bugetul de

lucrări publice fiind factorul de legătura intre

stat, conform O.U.G. nr. 51/2006

minister si autoritățile publice locale din
județul Alba in ceea ce priveşte acest

Începând cu anul 2007, Ministerul

program.

Transporturilor, Construcțiilor şi Turismului
va implementa şi derula un program nou
„Programul

național

construirii

de

pentru

locuințe

sprijinirea
proprietate

12. REABILITARE CLADIRE CENTRUL
ŞCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
ALBA IULIA

personală”, prin acordarea de subvenții de la
bugetul de stat de 20% din prețul pe m2 de

Clădirea

Centrului

şcolar

pentru

arie desfăşurată construită a locuinței. Acest

educație incluzivă Alba Iulia este situată în

program a fost aprobat prin Ordonanța de

municipiul Alba Iulia, B‐dul Regele Carol I,

Urgență a Guvernului nr. 51/2006, iar

nr. 39.

Normele metodologice de aplicare au fost

cuprinse în domeniul public al județului
Alba.
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Clădirea şi terenul aferent sunt

Având

în

vedere

necorespunzătoare

a

starea

clădirii

tehnică
in

care

contractului de servicii de proiectare şi s‐a
ocupat

de

obținerea

certificatului

de

funcționează Centrul Şcolar pentru educație

urbanism, de întocmirea actelor adiționale

incluzivă, care nu poate asigura condițiile

necesare, practic a întreprins tot ce era

necesare educării unor copii cu nevoi

necesar pentru buna derulare a contractului

speciale, a apărut necesitatea elaborării

de servicii. Studiul de fezabilitate a fost

prezentei

a

avizat în Comisia Tehnică Județeană de

lucrărilor de intervenție asupra clădirii

Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Lucrări

existente.

Publice, prin Avizul unic nr. 40/15.09.2008

documentații

Personalul

de

avizare

din

cadrul

compartimentului a organizat procedura de
cerere

de

contractului

oferte
de

pentru

servicii

de

atribuirea
proiectare.

Ofertantul câştigător a fost SC Transilvania
Construct SA Alba Iulia, cu care s‐a încheiat
contractul

de

servicii

7.7774/879/13.06.2008.

nr.

Documentația

a

fost elaborată în termenul contractat, a fost
avizată în Comisia Tehnică Județeană de
Amenajarea Teritoriului, Urbanism şi Lucrări
Publice, prin Avizul unic nr. 38/18.08.2008
si

aprobata

prin

Hotărârea

Consiliului

Au început demersurile pentru modernizarea
Spitalului judeţean Alba la nivel european

Județean Alba nr. 204/28.08.2008.
si aprobat de câtre Consiliul Județean Alba
13. MODERNIZARE SPITAL DE URGENTA
ALBA IULIA
Scopul prezentului proiect este de a
face din Spitalul de urgență Alba Iulia un
spital modern, de nivel european, care să
corespundă tuturor normelor naționale şi
europene din domeniu.
Personalul

din

cadrul

compartimentului, a organizat procedura de
cerere

de
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oferte

pentru

atribuirea

prin Hotărârea nr. 216/25.09.2008.

Au

fost elaborate, predate si decontate Proiectul
tehnic, Detaliile de execuție, Caietul de
sarcini si Auditul energetic.
14. CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA
DE SPECIALITATE

In decursul anului 2008, personalul
din cadrul Compartimentului a acordat
consultanta

si

asistenta

specialitate

autoritarilor

tehnica

de

administrației

publice locale comunale si orășenești in
domeniul investițiilor si lucrărilor publice, la
solicitarea acestora.
Astfel,

la

solicitarea

autoritarilor

administrației publice locale din județ, au
fost consiliați la întocmirea documentațiilor
de atribuire pentru procedurile de achiziții
publice de produse, servicii si lucrări
organizate de aceştia. De asemenea, atunci
când a fost solicitat, personalul din cadrul
compartimentului a participat cu membri in
comisiile de licitație si in comisiile de
recepție a lucrărilor.
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Acordarea asistenţeie de specialitate
Consiliilor Locale în domeniul
investiţiilor şi lucrărilor publice a fost o
prioritate în anul 2008.

Compartimentul de administrare a domeniului public
şi privat
Ca urmare, Muzeul Național al Unirii
din Alba Iulia a primit în administrare
clădirea Muzeului Național al Unirii şi
Activitatea

Compartimentului

Administrarea Domeniului Public şi Privat a

clădirea Sala Unirii, prin Protocol de
predare‐primire şi Contract de administrare.

debutat în anul 2008 cu modificări ale
Inventarului
domeniul

bunurilor

public,

care

respectiv

alcătuiesc
privat,

al

Ca urmare a înființării

pentru Dezvoltare Intercomunitară la nivelul
județului Alba,

județului Alba.

Asociației

a creării operatorului

regional şi a semnării unui
În acest sens, în luna
ianuarie 2008, domeniul
privat al județului a
fost

completat

cu

imobilul achiziționat
la

sfârşitul

2007,

anului

situat

în

Consiliul județean Alba a
transmis în administrarea a
13 Consilii Locale, sistemele
locale de alimentare cu apă
pentru ase putea crea
operatorul unic regional.

devenit

județului

Alba

modificat
transmiterea

s‐a
prin
din

administrarea Consiliului

ulterior

județean Alba în proprietatea

sediul Asociațiilor “Agenția Locală
a Energiei – ALEA” şi “La Manche Împreună”.

domeniului public al

județului Alba şi din

str. Trandafirilor nr. 9,
a

de servicii, Inventarul

proprietatea publică a

municipiul Alba Iulia,
care

contract unic de delegare

publică a 13 unități administrativ‐
teritoriale şi în administrarea Consiliilor

Domeniul public al județului Alba a

locale ale acestora, a sistemelor locale de

fost completat cu 2 imobile, conform

alimentare cu apă, pentru ca aceste unități

Hotărârii de Guvern nr. 1.456/2007 privind

administrativ‐teritoriale să poată participa

transmiterea unor imobile din domeniul

ca acționari la capitalul social al operatorului

public al statului şi din administrarea

regional.

Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul

Astfel, în administrarea Consiliul local

public al județului Alba şi în administrarea

al comunei Şona a trecut sistemul de

Consiliului județean Alba.

alimentare cu apă al localității Biia şi
sistemul de alimentare cu energie electrică a
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gospodăriei de apă Biia, în administrarea

publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Consiliul local al comunei Săliştea a trecut

nr.1969–12770/2008, în urma constituirii

sistemul de alimentare cu apă al localității

Asociației de dezvoltare intercomunitară

Tărtăria şi sistemul de alimentare cu energie

„ASOCIAȚIA APA ALBA”.

electrică a gospodăriei de apă Tărtăria, iar în
administrarea

Consiliilor

locale

În

ale

luna

Sântimbru, Şibot, Ciugud Vințu de Jos şi
apă a localităților Lunca Mureşului, Noşlac,
Sâncel, Totoi, Şibot, Ciugud, Vințu de Jos şi
Dobra‐Şugag.
în

a

fost

Asociația SM SPEROMAX ALBA,
membră a Societății de Scleroză
Mulitiplă din România, a primit în
folosință gratuită o încăpere în
suprafață utilă totală de 27,2 mp.

Şugag, au trecut sistemele de alimentare cu

asemenea,

2008,



comunelor Lunca Mureşului, Noşlac, Sâncel,

De

februarie



administrarea

Consiliilor locale ale oraşelor Baia de Arieş,
Abrud şi Ocna Mureş, au trecut bunurile

actualizat

aferente sistemelor de alimentare cu apă.

alcătuiesc domeniul public al județului şi a

Predarea‐preluarea acestor bunuri

Inventarul

bunurilor

care

fost supus aprobării Consiliului județean

imobile s‐a făcut pe bază de protocol de

Alba,

predare‐preluare încheiat între Consiliul

membră a Societății de Scleroză Multiplă din

județean

ale

România, a primit în folosință gratuită o

administrativ‐teritoriale

încăpere în suprafață utilă totală de 27,2 mp,

Alba

unităților

şi

Consiliile

locale

Asociația

SM

SPEROMAX

ALBA,

situată în imobilul “Clădire Birou Internări” ‐

menționate.
Contractul de delegare de gestiune
prin concesiune nr. 3480–611/04.04.2005,

din incinta Secției de neurologie şi psihiatrie
a Spitalului județean de urgență Alba Iulia.

de

În luna martie 2008 s‐au semnat

Reglementare pentru Serviciile Publice de

Contractele de comodat şi Protocoalele de

Gospodărie

între

predare‐preluare cu Asociațiile “Agenția

Consiliul județean Alba şi S.C. ”APA–CTTA”

Locală a Energiei – ALEA” şi “La Manche

S.A., a fost modificat în mod corespunzător,

Împreună”, pentru sediile acestora, situate în

prin Act adițional.

imobilul din municipiul Alba Iulia, str.

avizat

de

Autoritatea
Comunală,

Bunurile

Națională
încheiat

aparținând

domeniului

public şi privat, concesionate către S.C.
”APA–CTTA” S.A. au constituit Anexa nr.2 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
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Trandafirilor nr. 9 şi s‐a prelungit prin Act
adițional, Contractul de comodat nr. 2632‐
7/2005, încheiat între Consiliul județean
Alba şi S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L.

pentru imobilului situat în Alba Iulia, str.

public

Alexandru cel Bun nr. 13, în care aceştia

construirii unui punct de prim ajutor.

desfăşoară servicii medicale de hemodializă
şi dializă peritoneală.

bunurilor

care

alcătuiesc

mp, situate administrativ în comuna Cricău,

în

scopul

contractelor

de

închiriere

încheiate de Spitalul județean de urgența
Alba Iulia, până la sfârşitul anului 2008.

domeniul public al județului Alba, două
parcele de teren în suprafață totală de 7.533

“Salvamont”

Tot în această lună s‐a aprobat
prelungirea

De asemenea, au fost cuprinse în
Inventarul

județean

În luna aprilie 2008, în urma însuşirii
Raportului de evaluare, s‐a aprobat şi s‐a
organizat licitația publică deschisă pentru
imobilul “Clădire fost sediu de bancă şi
anexa” (fostă Banca Agricolă), proprietate
privată a județului Alba, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C.
Brătianu, nr. 20. Licitația a fost organizată

În anul 2008 au fost achiziţionaţi 200
mp de teren în localitatea Rimetea în
scopul amenajării unui punct de prim
ajutor SALVAMONT.

potrivit prevederilor legale în vigoare, în
final bunul imobil fiind scos de la vânzare din
cauză

că

nu

s‐a

înregistrat

nici

un

cumpărător.

județul Alba şi s‐a transmis din domeniul

În luna mai 2008, s‐a demarat al

public al județului Alba şi din administrarea

doilea schimb de imobile cu Consiliul local al

Consiliului județean Alba în domeniul public

municipiului Alba Iulia, respectiv Consiliul

al statului şi în administrarea Ministerului

județean Alba predă Consiliului local al

Transporturilor,

drum

municipiului Alba Iulia, parcelele de teren

județean DJ 108: lim. jud. Cluj ‐ Mătişeşti ‐

situate în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae

Horea ‐ Albac (DN75), de la km 58+550 la

Titulescu nr. 16, înscrise în C.F. nr. 5100 Alba

km 79+900, întocmindu‐se Protocoalele de

Iulia cu nr. top. 2015/14/1/2, respectiv în

predare‐preluare corespunzătoare.

C.F. nr. 3061 Alba Iulia cu nr. top.

a

sectorului

de

În Inventarul proprietății private a
județului Alba a mai fost cuprinsă suprafața
de teren de 200 mp situată în localitatea
Rimetea, județul Alba, achiziționată de
consiliul județean Alba pentru Serviciul
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2015/14/2/2, în suprafață totală de 568 mp,
proprietate privată a județului Alba şi
primeşte în schimb parcela de teren situată
în municipiul Alba Iulia, str. Decebal f.n.,
înscrisă în C.F. nr. 3059 Alba Iulia cu nr. top.

2015/13/1/2, în suprafață de 568 mp,

imobile care au aparținut cultelor religioase

proprietate privată a municipiului Alba Iulia.

din România a decis retrocedarea imobilului

În luna iulie 2008 s‐a completat
domeniul privat al județului Alba cu un bun
care a fost concesionat către S.C. ”APA–
CTTA” S.A. , întocmindu‐se act adițional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.1969–12770/2008.

de mai sus, Parohei Evanghelice C.A. Alba
Iulia.
În luna septembrie 2008, imobilul a
fost trecut în domeniul privat al județului
Alba, s‐a însuşit Raportul de evaluare al
imobilului şi s‐a dispus punerea în aplicare a
Deciziei mai sus amintite.

Județul Alba are în patrimoniul privat ‐

Predarea efectivă a imobilului s‐a

parțial, imobilul situat în municipiul Alba

efectuat prin Protocolul de predare‐preluare

Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 20 – fostă

nr.

15790‐125/2008,
Consiliul

Banca Agricolă – iar asupra părții
de imobil (terenul de sub
restituit) înscris în CF nr.
874 şi CF 5225 Alba Iulia
‐ în suprafață de 289 mp,

proprietar,

2008,

pentru

acordare

s‐a

transmis

Centrului

şcolar

recuperare

de

Abrud

asupra a 3 imobile din

notificare
de

şi

dreptul de administrare

fostului
o

Alba

În luna octombrie

a fost depusă de către
moştenitorii

județean

între

titularul retrocedării.

În anul 2008 clădirea în
care funcționează Teatrul
de Păpuşi “Prichindel” a
fost retrocedată fostului
proprietar.

clădire, care nu poate fi

încheiat

incinta fostului Centru de

măsuri

plasament Abrud 2, întocmindu‐se

reparatorii.

Protocoalele de predare‐preluare încheiate

În baza O.U.G. nr. 94/2000 privind

cu Direcția Generală de Asistență Socială şi

retrocedarea unor bunuri imobile care au

protecția

aparținut cultelor religioase din România,

Centrului şcolar de recuperare Abrud şi

imobilul “Construcții în care îşi are sediul

contractul

Teatrul de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia şi

instituție.

terenul aferent”, situat administrativ în
municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu,
nr.

3,

a

fost

revendicat

de

Parohia

Evanghelică C.A. Alba Iulia.
Prin Decizia nr. 1778/2008, Comisia
specială de retrocedare a unor bunuri
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Copilului
de

Alba,

administrare

respectiv
cu

cu

această

Tot în luna octombrie 2008, s‐a
aprobat răscumpărarea imobilului Teatrul
de păpuşi “Prichindel”, restituit în natură
Parohiei Evanghelice C.A. Alba Iulia potrivit
Deciziei nr. 1778/2008 a Comisiei speciale

de retrocedare a unor bunuri imobile care au

închirieze prin licitație publică deschisă, o

aparținut cultelor religioase din România.

suprafață de teren de 25 mp, în curtea

Răscumpărarea

s‐a

făcut

prin

negociere directă cu proprietarul. Astfel, prin
Procesul verbal nr. 15975/2008, membrii
Comisiei de negociere numiți prin Dispoziția
Preşedintelui Consiliului județean Alba nr.

imobilului situat administrativ în municipiul
Alba Iulia, B‐dul. Revoluției nr. 23, județul
Alba pentru amenajarea unui chioşc de flori.
În aceiaşi lună s‐a încuviințat cererea
adresată Consiliului local al comunei Galda
de Jos, județul Alba, în

519/2008, au negociat cu
reprezentanții
Evanghelice
Iulia,

vederea

Parohiei
C.A.

parcele

Alba

prețul

de

proprietatea

de

răscumpărare

trecerii

proprietatea

imobilului care s‐a stabilit

care

Cele 12 imobile achiziţionate
prin proiecte cu finanţare
externă de către Direcţia
generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului Alba au fost
cuprinse în domeniul public al
judeţului Alba.

acțiune

pe luna octombrie a fost
transmiterea imobilului
aferent

în

teren

care

a

funcționat Centrul de
plasament

publică

a

publică

a

de o parcelă de teren pe

lei.

şi

din

județului Alba – este vorba

la suma de 1.680.000

“Construcții

teren

comunei Galda de Jos în

al

Ultima

unei

Obreja”,

situat

rezervorul de apă care
deserveşte Centrul de
recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică
de

Jos,

în

Galda
scopul

reabilitării în anul 2009
a

situat administrativ în

este

sistemului

alimentare

cu

de
apă,

satul Obreja nr. 190,

pentru reducerea cheltuielilor legate de

comuna Mihalț, din domeniul privat al

alimentarea cu apă a Centrului.

județului

Alba

şi

administrarea

De asemenea s‐a realizat cuprinderea

Consiliului județean Alba în domeniul privat

în Inventarul bunurilor care alcătuiesc

al comunei Mihalț şi în administrarea

domeniul public al județului Alba, a 12

Consiliului

imobile

local

întocmindu‐se

din

al

comunei

Protocolul

de

Mihalț,
predare‐

preluare necesar.
În luna noiembrie 2008, s‐a aprobat
ca Spitalul județean de urgență Alba Iulia să
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achiziționate

prin

proiecte

cu

finanțare externă de către Direcția generală
de asistență socială şi protecția copilului
Alba, cu destinația de locuințe protejate şi s‐a
transmis dreptul de administrare acestei

instituții prin asupra celor 12 imobile, prin
încheierea unui act adițional la Contractul
de administrare nr. 16964‐10189/2006.
În luna decembrie 2008, s‐a realizat
cuprinderea în Inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al județului Alba,
a

imobilului

situat

administrativ

în

municipiul Alba Iulia, str. Andrei Mureşanu
nr. 3, județul Alba şi transmiterea dreptului
de

administrare

Teatrului

de

păpuşi

“Prichindel” Alba Iulia, asupra acestuia., ca
urmare a răscumpărării imobilului de către
Consiliul

județean

Alba.

S‐a

întocmit

Protocolul de predare‐preluare şi Contractul
de administrare cu Teatrul de păpuşi
“Prichindel” Alba Iulia.
Activitatea

Compartimentului

Administrarea Domeniului Public şi Privat în
anul 2008 s‐a concretizat prin întocmirea
unui număr de 38 Poiecte de hotărâre a
Consiliului județean Alba din care unul a fost
respins în luna august 2008, dar care a trecut
în luna septembrie 2008 – este vorba de cel
privind retrocedarea Teatrului de păpuşi
“Prichindel” Aba Iulia.
De

asemenea,

Compartimentul

Administrarea Domeniului Public şi Privat, în
anul 2008, a mai acordat consultanță în
domeniu, tuturor primăriilor din județul
Alba care au solicitat diferite lămuriri sau
alte informații şi a îndeplinit cerințele
Politicii de Calitate, lansate de Preşedinte la
nivelul Consiliului județean Alba.
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Serviciul turism

logistice de către Consiliul Județean Alba în
anumite domenii şi zone din județul Alba.
La fel ca în fiecare an Serviciul Turism
al Consiliului Județean Alba adaugă noi

Documentele constituie în acelaşi timp un

evenimente

îl

important suport de comunicare cu mediul

gestionează sau propune noi abordări ale

de afaceri, cu societatea civilă şi cu toți

evenimentelor pe care le organizează.

actorii interesați în domeniul turismului.

la

portofoliul

pe

care

Strategia este, de asemenea, şi

Un alt aspect important pe
care Serviciul Turism l‐a avut
în vedere în acest an este
definitivarea
documentelor strategice
necesare

susținerii

orientării

și

activității

În anul 2008 au fost
definitivate ”Studiul de
piaţă în domeniul
truismului în judeţul
Alba” și ”Strategia
turistică a judeţului Alba
20092015”

Consiliului Județean Alba
pentru

dezvoltarea

turism

durabil

accesarea

fondurilor

structurale.
O altă inițiativă în
domeniul
dezvoltării

susținerii
turismului

în

județul Alba este cursul de

unui
și

un important instrument pentru

ghizi de turism cofinanțat de

pentru

către Consiliul Județean Alba prin

promovarea unei imagini corecte, coerente și

intermediul Asociației „Țara Vinului”, curs

eficiente din punctul de vedere a activității

adresat personalului desemnat de către

de marketing pe care o va derula în perioada

primăriile din opt comune din județul Alba

care urmează.

care au dorit să participe la acest proiect.
definitivate

Astfel, vor fii asigurate cu personal de

”Studiul de piață în domeniul truismului în

specialitate, zonele cu cel mai important

județul

potențial turistic din județ.

Anul

acesta

Alba”

și

au

fost

”Strategia

turistică

a

județului Alba 2009‐2015” aceasta urmând

Anul acesta Consiliul Județean Alba

să fie supusă atenției Consiliului Județean

prin Serviciul Turism a fost prezent la 4

Alba la începutul anului 2009. Cele două

târguri de turism: două regionale, unul

documente sunt foarte importante şi vor sta

național şi unul internațional. Prezența în

la baza alocării

cadrul târgurilor a fost remarcată atât de
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resurselor financiare şi

către vizitatori cât şi de specialiştii care au

județul

vizitat standurile județului Alba.

Expoziției Muzeale Fefeleaga (20 aprilie

În

ceea

ce

priveşte

accesarea

fondurilor europene, Serviciul Turism al
Consiliului Județean Alba este partener într‐
un proiect depus pe Programul INTERREG
IVC, alături de alte 12 regiuni din Europa şi
de Ansamblul Regiunilor Europene, proiect
în care partea de finanțare de care dispune
județul Alba este de aproximativ 50.000 de
euro. La sfârşitul acestui an, în parteneriat cu

Alba,

şi

anume,

inaugurarea

2008, comuna Bucium) la celebrarea a 100
de ani de la apariția nuvelei Fefeleaga de Ion
Agârbiceanu

şi

„Romanul

românesc

contemporan și noile provocări ale realului”–
ediția a VI‐a, eveniment cultural prin care
Uniunea Scriitorilor din România premiază
cele mai importante opere literare şi de
critică literară din ultimii ani.
Anul 2008 a însemnat şi introducerea
unui nou eveniment în portofoliul Consiliului


Serviciul Turim a depus în anul 2008
proiecte în valoare de peste 450.000 de
euro pentru finanţare din fonduri
nerambursabile.
Regiunea Friuli Venezia Giulia şi Informest
am

depus

un

Operațional

proiect

pe

Dezvoltarea

Programul
Capacității

Administrative, proiect prin care se vor
derula

fonduri

aproximativ

în

400.000

valoare
de

totală

Euro.

de

Pentru

începutul anului viitor pregătim o serie de
alte proiecte care se vor depune atât pe
Programul Operațional Regional cât şi în
cadrul măsurilor din Planul Național de
Dezvoltare Rurală referitoare la dezvoltarea

Județean Alba ‐ Târgul de carte ”Alba

turismului.

Transilvana”. Acesta a fost un adevărat
succes atât prin larga participare a aproape
tuturor editurilor importante din România

În categoria evenimentelor cultural,

fiind ocupate toate standurile pregătite de

două

către organizatori, în număr de 34, cât mai

evenimente culturale importante pentru

ales prin succesul la public, dovadă stând

primăvara
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acestui

an

a

adus

vânzările care s‐au înregistrat şi numărul

La începutul lunii mai s‐a desfășurat

foarte mare de vizitatori, peste 6000 de

şi cea de‐a IV‐a ediție a turneului Alba Golf

persoane. Şi pentru acest eveniment a fost

Challenge.

depusă la OSIM dosarul de înregistrare ca
marcă a Consiliului Județean Alba.

Pentru prima dată Clubul de Golf Paul
Tomiță

a

putut

pune

la

dispoziția

partenerului său în organizarea acestui

Festivalul Internațional Lucian Blaga
a ieşit în stradă la fel ca şi în ultimii 2 ani.
Unele

din

festivalului

evenimentele
s‐au

din

cadrul

în

cadrul

desfăşurat

Târgului de Carte „Alba Transilvana” iar
altele au avut loc la Universitatea 1
Decembrie 1918.

internațională

standarde internaționale, un teren cu 18
cupe. Acest lucru conduce la

posibilitatea

organizării

internaționale

și

internaționalizării

La fel ca şi în anii precedenți,
participarea

important turneu de golf un teren la

a

fost

de

ce

turneului

de
nu

turnee
chiar

Alba

a

Golf

Challenge.

una

importantă iar participanții la concursurile

Festivalul Cetăților Dacice, ediția a III‐a,
a prilejuit câteva
premiere pentru
publicul
județul
pentru

din
Alba

și

turiștii

care au participat
la acesta. La 40 de ani de la lansarea filmului
desfăşurate în cadrul festivalului au fost

Columna, acesta a fost proiectat în aer liber

foarte valoroși.

în seara primei zile a festivalului, în prezența
unuia din protagoniști, maestrul Gheorghe
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Dinică. De altfel acesta a participat la

fost prezentate materiale de promovare

lansarea

o

realizate cu această ocazie care aveau

Mia

elementele grafice ale noului concept. Alături

Pădurean. Tot în această primă zi de festival

de acest concept de comunicare a fost făcute

s‐a inaugurat o cramă în Bucerdea Vinoasă.

modificări şi în ceea ce priveşte organizarea

unei

conjudețeană

biografii
a

noastră,

scrise

de

doamna

acestui eveniment. Aceste modificări au adus
câteva elemente de noutate ca introducerea
unei proiecții de film în aer liber, la care a
participat şi regizorul Marian Crişan, unul
din filmele prezentate, Megatron, fiind filmul
cu care a primit premiul Palme D’Or‐

Este de menționat modul inedit prin
care a fost promovat acest eveniment și
anume o terasă dacică în care au fost
prezentate produse tradiționale și au fost
prezentate, în premieră, plăcintele dacice cu
varză și brânză și lipiile cu pește afumat.

secțiunea scurt‐ metraj iar cel de al doilea
fiind scurt‐ metrajul Tulnicul al aceluiaşi
regizor. De asemenea, în aceeaşi seară s‐a
organizat un spectaculos concert la care au
participat unii din cei mai în vogă DJ din
România.
Începând cu acest an, Târgul de Fete de
pe muntele Găina a fost promovat cu un nou
concept „Hai pe Muntele Dragostei” concept
care s‐a bucurat de o mare priză la publicul
tânăr şi la publicul din străinătate unde au
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Târgul
Național

de

Turism Rural de la

Albac a ajuns în 2008 la cea de a IV‐a ediție,

Departamentul Rhône (Franța) a trimis

devenind cel mai longeviv târg de profil din

doi reprezentanți să participe la acest

țară.

eveniment. În aceeaşi perioadă, a fost
Dovadă

a

preocupării

Consiliului

Județean Alba pentru susținerea turismului ,
cu o atenție specială acordată turismului
rural, acest târg a devenit un important
punct de reper pe harta evenimentelor
destinate specialiştilor din turism, fiind

organizată

la

Albac,

prima

ediție

a

concursului de pescuit Cupa „Aventuri în
Apuseni”, care s‐a bucurat de o participare
numeroasă şi de aprecierile concurenților
pentru zona în care s‐a desfăşurat competiția
şi pentru organizare.

prezente, de la an la an, tot mai multe agenții
de turism.

Tema din acest an a Zilei Mondiale a

Anul acesta au fost pus pentru prima

Turismului a fost „Tourism Responding to

dată în valoare, prin prisma activității de

the

turism, relațiile bilaterale pe care Consiliul

Challenge of

Județean Alba le‐a dezvoltat cu regiuni din

Climate

alte țări. Astfel la târg au fost prezenți şi au

Change and

expus reprezentanți ai județului Tolna

global

(Ungaria), județul Bacs‐ Kiskun (Ungaria)

warming”, în perioada 26‐28 septembrie,

trimițând materiale de prezentare care au

Agenția Locală pentru Energie în colaborare

fost expuse în cadrul standului Serviciului

cu Serviciul Turism a organizat evenimentul

Turism.

“Energie din surse regenerabile ‐ ALEA 2008.
Târg de echipamente şi soluții complete”.
Acest eveniment s‐a bucurat de o participare
numeroasă, atât a firmelor de profil cât şi din
partea vizitatorilor din Alba Iulia şi județul
Alba.
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Festivalul de Teatru „Poveşti pentru
Copii

şi Oameni Mari”, ediția a III‐a,

desfăşurat în perioada 8‐12 octombrie a
Ultimul eveniment din an este
Festivalul Concurs de Muzică Folk „Ziua de
Mâine”. Anul acesta s‐a dovedit a fi unul de
mare succes pentru festival, înscriindu‐se
peste 25 de concurenți, solişti sau formații,
din care au fost selectați 12.
Concursul a fost un adevărat regal,
adus o serie de noutăți. Printre acestea

nivelul interpretării fiind unul extrem de

merită să amintim spectacolele pentru copii

ridicat. Acest lucru ne‐a convins să realizăm

desfăşurate în spații neconveționale cum ar

un material de prezentare al festivalului care

fi Alba Mall şi

să conțină un CD cu piesele interpretate de
câştigătorii premiilor de anul acesta, un CD
cu piesele artiştilor consacrați care au
concertat în cadrul celor trei seri de concerte
şi un DVD cu filmul de prezentare al
festivalului, film care a fost realizat la această
ediție.
Tot

cu

ocazia

festivalului

s‐au

realizat două ediții ale emisiunii „Gaz pe
Pavilionul

Expozițional

al

Consiliului

Județean Alba amplasat în zona parcului din
Cetate. De asemenea, atât prin prefața
festivalului cât şi prin unele din spectacolele
din cadrul festivalului au fost lansate
adevărate provocări publicului din Alba Iulia
şi nu numai, teatru‐dans, musical, one man
show fiind doar câteva din acestea. Sălile
pline la absolut toate spectacolele stau
mărturie că aceste provocări au fost gustate
din plin de public.
Pagina | 34

Folk” ce se difuzează pe TVR2 dedicate
festivalului.

Compartimentul Programe, proiecte mediu

asumate
Pentru realizarea obiectivelor județene
în domeniul protecției mediului activitățile
desfăşurate

în

anul

2008

în

în

Tratatul

conformarea

de

practicilor

Aderare
cu

şi

cerințele

legislației de protecția mediului.

cadrul

Prin Planul județean de gestionare a

Compartimentului Programe, Proiecte Mediu

deşeurilor s‐a creat totodată cadrul pentru

au fost abordate atât din punct de vedere al

elaborarea unor proiecte competitive care să

reglementarilor legale în vigoare cât şi din

atragă sprijinul financiar necesar atingerii

punct de vedere al unor inițiative de

Consiliul judeţean Alba a finalizat la
inceputul anului 2008 acţiunea de
elaborare a Planului judeţean de
gestionare a deşeurilor în judeţul Alba.
conştientizare a cetățenilor în vederea

termenelor de implementare stabilite.

participării la acțiuni care au rol de a stimula,
de a educa şi informa populația.

Prin Hotărârea Consiliului județean
Alba nr. 192 din 28 august 2008 a fost

Consiliul județean Alba a finalizat la

aprobat Planul județean de gestionarea

începutul anului 2008 acțiunea de elaborare

deşeurilor – județul Alba. La sfârşitul anului

a

2008

Planului

județean

de

gestionare

a

Planul

județean

de

gestionarea

deşeurilor în județul Alba. Scopul acestui

deşeurilor – județul Alba a fost tipărit şi

plan este de a prezenta fluxurile de deşeuri şi

transmis

de a crea o bază solidă de dezbatere şi

implementarea acestuia.

selectare a acelor opțiuni care permit
realizarea
management
municipale.

unui

sistem

durabil
Planul

integrat
al

identifică

entităților

de

Planul local de Acțiune pentru Mediu

de

al județului Alba a fost monitorizat pe

deşeurilor

parcursul anului 2008 având ca rezultat

punctele

completarea Raportului de monitorizare la

sensibile ale actualului sistem de gestiune a

solicitarea

deşeurilor şi propune căile eficiente de

Mediului Alba.

îmbunătățire a acestuia prin măsuri care să
permită atingerea obiectivelor şi țintelor
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responsabile

Agenției

pentru

Protecția

Ca urmare a elaborării de către

identificat posibile locații pentru realizarea

Consiliul județean Alba a „Strategiei de

unor instalații care vor funcționa pe bază de

Dezvoltare a judeţului pentru perioada 2007 –

combustibil lemnos si s‐a întocmit o bază de

2013”

date cu cantitățile de deşeuri lemnoase

am

contribuit

la

monitorizarea

obiectivelor aferente Secţiunii Mediu.

existente în județul Alba. De asemenea
urmare a solicitărilor făcute

Agenda Locala 21 a
un

primăriilor de către Consiliul

document realizat pentru a

județean Alba s‐au primit

sprijinii

mai

județului

Alba

este

administrațiile

multe

propuneri

de

publice locale din județul

proiecte

Alba în vederea alegerii

implementarea

direcțiilor prioritare de

respective a unor sisteme de

dezvoltare,
cerințelor
Uniunea
Pentru

de

Europeana.
implementarea

principiilor
durabile

dezvoltării
au

fost

monitorizate obiectivele
şi

scenariile

dezvoltare

pe

de

în

zonele

încălzire care vor utiliza

conform
impuse

privind

In cadrul proiectului pilot de
dezvoltare MOFRER
conlucrează parteneri din 5
județe ale Transilvaniei alături
de parteneri europeni din
Belgia şi Franța, în vederea
dezvoltării unei veritabile
filiere interregionale de tip
« lemn‐energie ».

termen

combustibil lemnos.
Proiectul

RenERg

EuReg este o inițiativă
partenerială de anvergură
interregională,

cu

un

parteneriat reprezentativ,
format
publice,

din

instituții

institute

de

lung şi mediu privind domeniul protecției

cercetare şi reprezentanți ai mediului de

mediului cuprinse în conținutul Agendei

afaceri din regiunile CENTRU‐Romania şi

Locale 21 a județului Alba.

Brandenburg‐Germania.

Pe parcursul acestui an au avut loc

Consiliul județean Alba are calitatea

mai multe întâlniri cu partenerii proiectului

de partener în cadrul acestui proiect.

MOFRER în vederea implementării acestui

Proiectul a apărut ca o necesitate la lipsa

proiect. In cadrul acestui ambițios proiect

unei politici regionale vizibile care să

pilot de dezvoltare conlucrează parteneri din

promoveze utilizarea energiilor regenerabile

5 județe ale Transilvaniei (Alba, Arad, Bihor,

coroborată cu lipsa de informații existentă în

Cluj şi Hunedoara) alături de parteneri

acest domeniu atât pentru publicul larg cât

europeni din Belgia şi Franța, în vederea

mai ales pentru mediul de afaceri. De

dezvoltării

filiere

asemenea, inexistența unui inventar al

interregionale de tip « lemn‐energie ». S‐au

potențialului regional existent în domeniul
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unei

veritabile

resurselor regenerabile precum şi lipsa unei

Creării unui cadru pentru transferul

-

strategii care să direcționeze dezvoltarea

de know‐how între cele doua regiuni

acestui domeniu în contextul în care

partenere şi a unor instrumente de

politicile europene şi naționale din domeniu

cooperare

energiei pun un accent tot mai mare asupra

regenerabile între actorii regionali;

utilizării

resurselor

neconvenționale

de

domeniul

Realizării

-

energie şi scăderea dependenței față de

în

unui

energiilor

set

de

analize

regionale care au scopul de a evidenția

combustibilii fosili au fost rațiuni care au stat

potențialul resurselor regenerabile din

la baza elaborării acestui proiect.

cele doua regiuni şi a contextului în care

Cu un buget de 295. 000 Euro pentru

se

plasează

acestea

capacitatea

începând cu primul trimestru al anului 2008,

infrastructură de cercetare şi sursele de

proiectul

finanțare disponibile;

EuReg

îşi

propune

întărirea capacității regiunilor CENTRU şi

-

Brandenburg şi a actorilor regionali de a

inovare

a

de

o perioadă de implementare de 36 de luni,
RenERg

de

vis‐a‐vis

firmelor,

Realizarea unei Strategii de inovare
în domeniul energiilor regenerabile şi a

planifica şi utiliza resursele regenerabile

unui plan de acțiune pentru cele doua

locale şi regionale ca o soluție a dezvoltării

regiuni,

economice
economii

durabile,
bazate

în

contextul

noii

pentru

implementarea

strategiilor împreună cu un plan de

pe

afaceri

prin

care

să

se

realizeze

conexiuni între nevoile identificate în
forma unor idei de proiecte şi sursele de
finanțare existente;

[Cu un buget de 295. 000 Euro
şi o perioadă de implementare
de 36 de luni, proiectul RenERg
EuReg işi propune întărirea
capacităţii regiunilor CENTRU
şi Brandenburg de a planifica şi
utiliza resursele regenerabile

]

cunoaştere, prin promovarea inovării ca
politica regională şi a unor strânse legături
intre cercetare si mediul de afaceri.
Activitățile proiectului au fost grupate în

-

Asigurării promovării şi vizibilității
proiectului

prin

organizarea

a

4

conferințe în Regiunile CENTRU şi
Brandenburg, elaborarea a doua broşuri
pentru

diseminarea

obiectivelor,

activităților şi rezultatelor proiectului,
editarea unui pachet informativ pentru
IMM‐uri cu exemple de buna practică în
domeniul

energiilor

regenerabile,

cinci pachete de lucru care subscriu unuia

editarea

sau mai multor obiective specifice şi se

analizelor

concentrează asupra:

fundamentării strategiei, 6 workshopuri
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de

broşuri
realizate

cu
în

rezultatele
vederea

regionale cu instituții publice, firme,

Plan,

Studii

de

fezabilitate,

Analiza

institute de cercetare, ONG‐uri din

economico‐financiara, analiza instituționala)

domeniul mediului în urma cărora vor

şi întocmirea documentelor de licitație

rezulta clustere de cercetare.

aferente. Obiectivele acestui proiect sunt
extrem de ambițioase şi importante în
acelaşi timp pentru beneficiar, proiectul final

Accesarea fondurilor europene

vizând finanțarea tuturor activităților legate

În urma demersurilor făcute de către

de managementul integrat al deşeurilor la

Consiliul Județean am obținut în cadrul

nivel

Măsurii

selectivă, valorificare şi reciclare, tratare şi

ISPA

Asistență

2005/RO/16/P/PA/001‐05

tehnică

proiectului

pentru

„Managementul

pregătirea
integrat

al

deşeurilor în județul Alba”. Contractul de

județean

(prevenire,

colectare

eliminare) inclusiv închiderea actualelor
depozite de deşeuri, în conformitate cu
legislația națională şi europeană în vigoare.
Pentru o bună desfăşurare a acestui
proiect Consiliul județean Alba a pus la
dispoziția consultanților studiile şi datele
solicitate, mobilizând totodată ceilalți factori
implicați în difuzarea datelor necesare
proiectului. Au fost identificate şi analizate,
posibilele locații ale depozitului ecologic
județean şi ale stațiilor de transfer care vor fi
principalele obiective de investiții realizate

●

●

●

în cadrul Sistemului de management integrat
al deşeurilor în județul Alba. De asemenea s‐

CJ Alba a obţinut în cadrul ISPA
asistenţă tehnică pentru
pregătirea proiectului
“Managementul Integrat al
deşeurilor în judeţul Alba.”
●

●

a elaborat Planul general, respectiv s‐a
parcurs faza de pre‐fezabilitate a proiectului,
s‐a realizat prezentarea si dezbaterea acestui
document în cadrul unei întâlniri organizate
la sediul Consiliului județean Alba unde au

●

Asistență tehnică se desfăşoară în perioada

participat reprezentanți ai administrațiilor

„august 2007 – august 2009”. In cadrul

publice locale.

acestei

asistențe

tehnice

proiectul

de

gestionare integrată a deşeurilor constă în
pregătirea aplicației de finanțare (Master
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Activitățile

pregătitoare

pentru

obținerea finanțării au la bază trei elemente
instituționale:

Crearea

Asociației

de

Dezvoltare

Intercomunitară,

operatorului

județean

a

realizarea

serviciului

de

pentru voluntarii care participă la acțiunea
de ecologizare) şi transportul şi depozitarea

salubrizare şi realizarea contractului de

deşeurilor

delegare

transportului, asigurării hranei echipelor de

a

gestiunii

serviciului

de

salubrizare.

cheltuieli

aferente

voluntari care vor desfăşura activitățile de

În acest sens Consiliul județean Alba a
obținut

colectate,

de

la

disponibilitatea

Ministerul

denumirii

ecologizare.

Justiției

Asociației

Serviciile

conexe

pescuitului

au

de

constat în: achiziționarea cantității necesare

Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”.

a materialului piscicol (păstrăv indigen)

În momentul de față ne aflăm în faza de

pentru repopularea Râului Arieşul Superior;

întocmire a actului constitutiv şi statului

transportul materialului piscicol achiziționat

precum şi în faza de încheiere a contractului
de asociere. De asemenea, a fost constituită
Unitatea de Implementare a Proiectului
„Sistem

de

management

integrat

al

deşeurilor în județul Alba”.

Promovarea educaţiei ecologice şi
promovarea protejări mediului
În vederea asigurării protecției şi
refacerii

mediului

prin

menținerea

şi

O IMPORTANȚĂ
DEOSEBITĂ S‐A ACORDAT
PROMOVĂRII EDUCAȚIEI
ECOLOGICE. A FOST
REALIZAT ŞI UN SITE
INTERNET DEDICAT
PROTECȚIEI MEDIULUI ŞI
PROBLEMELOR DE MEDIU
DIN JUDEȚUL ALBA.

întreținerea râurilor din zona de munte a

la

județului

repopularea; repopularea fondului piscicol

procedurii

Alba
de

s‐a

aprobat

achiziție

începerea

directă

pentru

locul

aferent

unde

urmează

Râului

să

Arieşul

Superior;

desfăşurarea

conexe pescuitului pentru sectoarele Râului

supraveghere, prevenire şi combatere a

Arieşul Superior. S‐a organizat activitatea de

braconajului

ecologizare a Râului Arieşul Superior pe raza

15.09.2008.

achiziționarea şi distribuirea materialelor
necesare acestei activități (saci pentru
deşeurile

colectate,

mănuşi

de

unică

folosință, greble pentru strâns deşeuri, cizme
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în

acțiuni

facă

prestarea serviciilor ecologice şi a serviciilor

administrativ teritorială a comunei Albac,

unor

se

peroada

stricte

10.09.2008

de
–

Tot pentru promovarea educației
ecologice s‐a realizat un site internet cu
tematică în domeniul protecției mediului
prin care dorim să asigurăm o legătură cu
autoritățile

publice

locale,

organizații

neguvernamentale, instituții de învățământ
şi nu în ultimul rând publicul interesat în
domeniul protecției mediului.
Membrii

compartimentului

au

participat în calitate de reprezentanți ai
Consiliului

județean

Alba

la

şedințele

organizate în cadrul Colectivului de Analiză
Tehnică ce s‐au desfăşurat la Agenția pentru
Protecția Mediului Alba. Prin atribuțiile ce
ne‐au revenit am participat la procesul de
analiză a documentațiilor depuse în vederea
eliberării actelor de autorizare precum şi la
şedințele de audiere a publicului (dezbateri
publice).
Pe parcursul anului, la solicitarea
Ministerului Administrației şi Internelor,
Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor,
Agenția Regională pentru Protecția Mediului
si Agenția pentru Protecția Mediului Alba s‐
au întocmit in termenele solicitate situații
referitoare la modul în care se desfăşoară
gestiunea deşeurilor in județul Alba.
Având în vedere reglementările în
vigoare

care

fac

referire

la

dreptul

cetățenilor de a avea acces la informații de
interes public am colaborat cu alte servicii de
specialitate din aparatul propriu în vederea
verificării şi rezolvării sesizărilor cetățenilor
în

domeniul

compartimentului.
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de

competență

al

Autorizaţii speciale de transport

Sumele emise la Compartimentul A.S.T. din
anul 2008 in urma contravențiilor, al
In urma controalelor efectuate in
trafic pe drumurile județene din județul Alba
cu echipajele EMCATR 1.1 si EMCATR 1.2
din dotarea Consiliului județean Alba, la

autorizațiilor

speciale

de

transport

eliberate in trafic, cat si al autorizațiilor
speciale de transport emise la cerere este
de : 587.323,02 Ron.

autovehiculele rutiere cu masa mai mare de

S‐au achiziționat indicatoare rutiere

peste 16 To, care au depăşit masa totala

in valoare totala de 31.714,21 Ron. După

Sumele încasate de Compartimentul A.S.T. în anul
2008 in urma contraventiilor, al autorizatiilor speciale
de transport eliberate in trafic, cat si al autorizatiilor
speciale de transport emise la cerere este
de 587.323,02 Ron.

maxima admisa,

s‐au aplicat in trafic un

număr de 71 contravenții in valoare

de

terminarea lucrărilor de modernizare

a

anumitor drumuri județene s‐au montat

279.500 Ron si contravenții care prevăd

indicatoare

încălcarea normelor din zona drumului din

prioritate, de interzicere sau restricție, de

prezenta Ordonanța, in valoare de 7000 Ron,

obligare, de orientare si informare, precum

însumând o valoare totala de 286.500 Ron

si

contravenții, iar autorizațiile speciale de

aproximativ de 900 (indicatoare rutiere).

panouri

rutiere

de

adiționale

avertizare,

intr‐un

de

număr

transport emise in trafic in valoare de

În Anexa 4 sunt detaliate pozițiile

9.855,7 Ron. La cerere la compartimentul

unde au fost amplasate aceste indicatoare pe

A.S.T. din cadrul Consiliului județean Alba s‐

drumurile județene.

au emis autorizații speciale de transport
pentru firmele transportatoare in valoare de
290.967,32 Ron.
Pagina | 41

In anul 2008 s‐au montat indicatoare
rutiere pe drumurile județene
totala de 102.016,09 Ron.

in valoare

S‐au

efectuat

recondiționare

lucrări

(revopsire)

de

(simple) din elemente metalice

pe o

parapete

cantitate de 2000 ml pe următoarele

deformabile elastice de tip semigreu din

drumuri județene ce pot prezenta pericole

elemente metalice pe următoarele drumuri

de accidente in anumite zone periculoase
după cum urmează :

In anul 2008 sau montat
indicatoare rutiere pe drumurile
judetene

in valoare totala

capitolul

SOHODOL) = 774 ml ;
- DJ 107L

de

(SANTIMBRU –

TOTOI) = 384 ml ;

102.016,09 Ron.
La

- DJ 750A (SOHODOL – GURA

- DJ

siguranta

circulatiei sau efectuat lucrari in

704

A

(PIANU

–

STRUNGARI) = 842 ml ;

valoare totala de 120.500,01 Ron.

Valoarea totala a lucrărilor
realizate este de 308.948,58 Ron.
Valoarea totală a marcajelor rutiere
orizontale (longitudinale si transversale)
realizate în anul 2008 pe drumurile
judeţene

însumează 160.749,04 Ron. În

anexa 5 poate fi consultată lista drumurilor
pe care s‐au executat astfel de lucrări.
O
județene in valoare de 18.483,92 Ron :
-

altă

desfăşurată

DJ 107
(ALBA IULIA – BERGHIN) =
1750 mp
DJ 750 A (GURA SOHODOL – SOHODOL)
= 267mp

Conform programului de întreținere

Compartimentul

activitate
în

anul
A.S.T.

a

importantă
2008
fost

de
dedică

întreținerii celor doua instalații portabile de
cântărire.
S‐au verificat si remediat problemele

din

apărute la instalația portabila de cântărire

Compartimentul A.S.T. s‐au efectuat lucrări

inclusiv a softului si calculatorului din

in valoare totala de 120.500,01 Ron.

dotare prin colaborarea cu furnizorul

la

capitolul

siguranța

circulației

echipamentului (modificări si îmbunătățiri
ale softului, calibrări ale plăcilor in vederea
In acelaşi an sau montat parapete
deformabile elastice de tip semigreu
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pregătirii pentru verificările metrologice,
înlocuirea unor componente uzate, etc.)

S‐au efectuat verificările metrologice
ale celor doua instalații portabile de
cântărire conform legislației in vigoare; s‐
au pregătit 20 locuri de parcare in vederea
verificării metrologice a acestora; s‐au
verificat 10 locuri de parcare si s‐au obținut
certificatele de verificare metrologica a
parcărilor cu punctele de control de pe
drumurile județene.
Instalația EMCATR 1.1 a fost dotată
cu un panou luminos de Avertizare Pericole
menit

sa

avertizeze

prin

inscripțiile

luminoase afişate in condiții meteorologice
de iarna nefavorabile, pe toți participanții la
trafic de pe

anumite sectoare de drum

județean unde carosabilul este alunecos si
pot apărea anumite pericole.

Pagina | 43

Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor
Publice de Utilităţi Publice

Compartimentul unitatea județeană
pentru monitorizarea serviciilor publice de
utilități publice, asigură

şi

elaborarea

locale

strategiilor

accelerarea
comunitare

dezvoltării
de

utilități

privind
serviciilor

publice

pentru

şi oraşele din județ

planurilor

de

implementare

precum

implementarea

şi

Finalizarea acestora depinde de
elaborarea

strategiilor

accelerarea

aferente
alături

şi
de

autoritățile administrației publice locale.
În vederea exercitării atribuțiilor ce

locale

dezvoltării

privind

serviciilor



şi a

centralizarea

acestora,

posibilitățile de finanțare a proiectelor.

coordonează

comunele
acestora,

domeniu si termenele de realizare; 3.

Se află în curs de elaborare
Strategia județeana privind
serviciul de iluminat public precum
şi Strategia județeana privind
transportul public local

revin autorităților administrației publice



locale in domeniul serviciilor comunitare de

comunitare

utilități publice, s‐au actualizat bazele de

Fundamentarea şi coordonarea elaborării

date privind investițiile finalizate, în curs de

serviciilor comunitare de utilități publice

derulare sau cele în curs de elaborare,

se va face de către UJMSCUP, precum şi

privind serviciile comunitare de utilități

monitorizarea implementării acestora.

publice,

necesare

pentru

planificarea

acțiunilor ulterioare, în scopul adoptării
strategiilor locale şi a planurilor aferente,
corespunzător legislației în vigoare.
Se află în curs de elaborare Strategia

de

utilități

publice.

În anul 2008, în urma aprobării
Regulamentului

privind

implementarea

Programului “Electrificare 2007‐2009” prin
Ordin al ministrului internelor şi reformei
administrative

nr.563/31.07.2008.

s‐a

judeţeana privind serviciul de iluminat

constituit un colectiv de specialitate la

public precum şi Strategia judeţeana

nivelul Consiliului județean Alba, format din

privind transportul public local, care

specialişti din cadrul Direcției Tehnice care

cuprind mai multe parți : 1.

vor

stării actuale; 2.
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o analiza a

obiectivele pentru fiecare

analiza documentațiile proiectelor

inițiate de autoritățile locale în scopul

verificării

îndeplinirii

condițiilor

de

eligibilitate impuse de Regulament şi vor
întocmi Lista proiectelor prioritare, pe baza
procedurii descrise în manualul de finanțare.
În urma analizei criteriilor de impact
cuprinse în Regulamentul programului şi a
punctajelor stabilite pentru fiecare dintre
acestea, colectivul de specialitate a constatat
ca fiind oportună, pentru acordarea unor
punctaje care să reflecte real oportunitatea
programului

în

raport

cu

prioritățile

comunității şi eliminarea subiectivității în
procesul de evaluare, cuantificarea criteriilor
de impact, cuprinse detaliat în Procedura de
evaluare a proiectelor de investiţii, în
cadrul Programului “Electrificare 2007
2009.
În

consecință,

Procedura

de

evaluare a proiectelor de investiţii, în
cadrul Programului “Electrificare 2007
2009”, reprezintă un instrument

care să

asigure o evaluare justă a proiectelor de
investiții, inițiate de consiliile locale.
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ANEXE

Anexa 1
Lista lucrărilor de drumuri realizate în anul 2008 din Bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Alba

‐ întreținere drumuri asfaltate‐ au fost executați 27.199 mp de plombe cu mixtura
asfaltica in valoare de 761.582 lei, pe următoarele drumuri județene :DJ106F : DN1‐Calnic‐
Gârbova, DJ106M:DN1‐Cut, DJ107 :Alba‐Berghin‐ Cergau‐Blaj‐Cetatea de Balta, DJ107B
:Santimbru‐ Galtiu‐ Mihalț, DJ107E:Aiud‐Ciumbrud‐Bagau, DJ107G:DJ107D‐Noslac‐Stana de
Mureş, DJ106K:Sebes‐Daia Romana, DJ141D :Drasov‐Boz‐ Dostat, DJ705E:Tartaria‐Salistea,
DJ742:Gura Rosiei‐Rosia Montana, DJ704:DN7‐Sibot‐Vinerea‐Cugir; in total au fost executate
lucrări de întreținere drumuri asfaltate pe o lungime de 50 km ;
‐ întreținerea drumuri pietruite‐au fost executate lucrări de reprofilare, aport de
material pietros, curățirea șanțurilor si rigolelor pe o lungime totala de 85 km in valoare totala
de 1.585.000. lei; au fost executate lucrări pe următoarele drumuri : DJ106H:Ighiel‐Necrilesti,
DJ106K :Sebeş‐ Daia Romana‐ Ohaba‐Secasel, DJ107A :Alba Iulia‐ Mereteu‐ Blandiana, DJ107G
:Noslac‐ Captalan‐ Stana de Mureş, DJ107K :Galda de Jos‐ Benic‐ Intregalde, DJ107I :Aiud‐ Ramet‐
Mogos‐ Bucium, DJ107U:Bacainti‐Ceru Bacainti, DJ705 :Almasu Mare‐ Zlatna, DJ142K :Cetatea de
Balta‐ Tatarlaua, DJ107 :Alba‐Berghin‐ Cergau‐Blaj‐Cetatea de Balta, DJ670C:Sasciori‐Dumbrava
–Calnic si altele .Pe drumurile pe care au fost executate lucrări de întreținere la partea
carosabila, au fost executate si lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului ‐curățire
acostamente, întreținere şanțuri şi rigole, întreținere ziduri de sprijin, etc., in valoare de
1.158.350 lei.
‐ lucrări de întreținerea curenta pe perioada de iarna‐ pe toata rețeaua de drumuri
județene, pentru asigurarea circulației pe perioada de iarna si combaterea zăpezii, in valoare de
2.350.000 lei ;
‐tratamente bituminoase –pe o lungime de 22 km, in valoare de 488.000 lei, pe
următoarele drumuri județene: DJ704A:DN7C‐Pianu de Sus‐DN67‐4km; DJ750: DN75‐Ocolis ‐
4Km; DJ106F : DN1‐Calnic‐ Gârbova‐16km; DJ742:Gura Rosiei‐Rosia Montana‐2km.
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‐au fost reparate un număr de 55 podețe si poduri, in valoare de 338.215 lei si a fost
amenajata o parcare pe drumul județean DJ107D in vederea amplasării instalației de cântărire si
măsurare
a
autovehiculelor.
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Anexa 2
Lista lucrărilor de drumuri realizate în anul 2008 din transferuri
de la Bugetul de Stat

‐ Siguranța circulației rutiere ‐ a fost abordata in baza unei strategii privind execuția
lucrărilor de siguranța circulației. Au fost executate lucrări de siguranța circulatiei ‐ in valoare
totale de 700.000 lei; aceasta activitate a fost desfăşurata in cadrul compartimentului Autorizații
Speciale de Transport.
‐au fost executați 60 km de covoare bituminoase,cu Ba16 si BAD25, pe următoarele
drumuri județene:
‐Covoare bituminoase
cu Ba16: DJ106K:Sebes‐Daia Romana‐Ohaba‐Secasel;
DJ106M:DN1‐Cut; DJ705:lim. jud.Hunedoara‐Almasu Mare‐Zlatna; DJ 107G: DJ 107D ‐ Noşlac ‐
Căptălan ‐ Stâna de Mureş ‐ lim.jud.Mureş; DJ 107K: Galda de Jos ‐ Mesentea ‐ Galda de Sus ‐
Întregalde ‐ DJ 107I ; DJ106H:Ighiu(DJ107h)‐Ighiel‐Necrilesti‐Intregalde; DJ142L:Ciumbrud‐
Sancrai‐Radesti‐Leorint‐Mescreac‐Petelca‐Capud‐Zaries‐DN14B;
DJ705E:Tartaria;
DJ142K:Cetatea de Balta‐Tatarlaua‐Faget‐Valea Lunga;
‐Strat de legătură din binder BAD25 6 cm grosime: DJ 103G: Inoc ‐ Ciugudu de Jos ‐
Ciugudu de Sus ‐ Lim.jud.Cluj; DJ106H:Ighiu(DJ107h)‐Ighiel‐Necrilesti‐Intregalde; DJ 107B: DN1
‐ Sântimbru ‐ Galtiu ‐ Coşlariu ‐ Mihalț ‐ Roşia de Secaş; DJ 107G: DJ 107D ‐ Noşlac ‐ Căptălan ‐
Stâna de Mureş ‐ lim.jud.Mureş; DJ 107K: Galda de Jos ‐ Mesentea ‐ Galda de Sus ‐ Întregalde ‐ DJ
107I ; DJ 704A: DN 7C ‐ Pianu de Sus ‐DN 67; DJ705:lim. jud.Hunedoara‐Almasu Mare‐Zlatna; DJ
750B: Vadu Moților ‐ Poiana Vadului; DJ106M:DN1‐Cut; DJ 107: Alba Iulia ‐ Teleac ‐ Hapria ‐
Straja ‐ Berghin ‐ Cergau Mare ‐ Blaj ‐ Sona ‐ Jidvei ‐ Cetatea de Balta ‐ lim.jud.Mures;
DJ750G:DN75‐Ocolis; DJ670C:Dumbrava; DJ107N:Miraslau‐Cicau.
‐au fost finalizați si recepționați 5 km de îmbrăcăminte asfaltica cu lucrările de arta
aferente pe drumul județean DJ107E:Aiud‐Ciumbrud‐Lopadea Noua‐Hoparta‐Vama seaca si
17km pe drumul județean DJ107D:Vama Seaca‐Farau;
‐ au fost finalizate lucrările si sunt in curs de recepție la podul peste râul Mureş, in
localitatea Mihalț
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Anexa 3

Lista procedurilor de achiziţie publică efectuate de serviciul de
administrare a drumurilor judeţene în anul 2008

Nr.crt.

Denumirea produselor/serviciilor/lucrărilor

Procedura
de atribuire
a achiziţiei
publice

I

PRODUSE

1

Achiziţie material antiderapant(nisip şi sare) pentru servicii de deszăpezire a
drumurilor judeţene din judeţul Alba, ptr. anul 2008

cerere de
oferte

2

Achiziţie material antiderapant(nisip şi sare) pentru servicii de deszăpezire a
drumurilor judeţene din judeţul Alba, ptr. anii 2009-2010

licitaţie
deschisă
acord cadru

II

SERVICII

1

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice S.F.+P.T.+D.E.+C.S. pentru obiectivul
"Modernizare drum judeţean DJ 107: Alba Iulia - Teleac - Hăpria - Straja - Berghin Colibi - Secăşel – Cergău Mare Veza – Blaj – Sâncel – Lunca Târnavei – Şona Jidvei – Sântămărie -Cetatea de Baltă - lim.jud.Mures, km. 19+600 – km. 28+826,
jud.Alba”

cerere de
oferte

2

Elaborare S.F.+P.T.+D.E.+C.S. Pod pe DJ 142K: Cetatea de balta – Craciunelul de
Sus – Valea lunga

cerere de
oferte

3

Servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenţie şantier) la "Valorificarea potenţialului
turistic si economic al văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport pe DJ
107M"

licitaţie
deschisă

4

Servicii de întreţinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judeţene din judeţul Alba,
ptr. anul 2008

5

Servicii de întreţinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judeţene din judeţul Alba,
ptr.anul 2009-2010

6
III
1

licitaţie
deschisă
licitaţie
deschisă
acord cadru

Servicii de publicitate/informare media privind lucrarea‘’Valorificarea potenţialului
turistic si economic al văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M’’
LUCRĂRI
Consolidare corp drum judeţean DJ 107K: Galda de Jos - Mesenrea - Benic Intregalde, km.9+829 -km. 17+700
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licitaţie
deschisă

2

Consolidare corp drum judeţean DJ 107C: DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN7, km. 0+000 - km.10+253

licitaţie
deschisă

3

Reabilitarea infrastructurii de transport pe drumul judeţean DJ 750C:Sălciua de Sus Ponor - Râmeţ - Valea Mănăstirii - Stremţ - Teiuş, km.42+300 -km.48+500"

licitaţie
deschisă

4

Lucrări de întreţinere curenta si periodica pe timp de vara pe drumurile judeţene, din
jud. Alba

licitaţie
deschisă

5

Construire pod nou pe DJ 106K: Sebeş - Daia Romana - Ohaba - Secasel - DJ 107,
km 29+870, peste râul Secasel

cerere de
oferte

6

Valorificarea potenţialului turistic si economic al văii Aiud prin reabilitarea infrastructurii
de transport DJ 107M
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licitaţie
deschisa

Anexa 4

Lista poziţiilor unde au fost amplasate
indicatoare rutiere în anul 2008

- DJ 106I (DN1-CUNTA – DRASOV –VINGARD- GHIRBOM- DJ107)
- DJ 106K ( SEBES –DAIA ROMANA)
- DJ107

( ALBA IULIA – BERGHIN)

- DJ 107B ( SANTIMBRU- MIHALT- COLIBI)
- DJ 107D (UNIREA – OCNA MURES)
- DJ 107 F ( UNIREAI II- RAZBOIENI CETATE- LUNCA MURESULUI – LIM.
JUD. CLUJ)
- DJ 107I

(BUCIUM SAT- DN 74)

-DJ 107 U ( DJ 107A- BACAINTI – CERU BACAINTI)
-DJ 141C ( DN 14B - CENADE – CAPUL DEALULUI – LIM. JUD. SIBIU)
-DJ 142L ( CIUMBRUD –SANCRAI – RADESTI)
-DJ 704A ( DN 7 – PIANU DE SUS)
-DJ 742

( GURA ROSIEI intrare din DN 74 si ROSIA MONTANA intrare din
DN 74A)

-DJ 750A (GURA SOHODOL – SOHODOL)
-DJ 750B (VADU MOTILOR – BURZONESTI –POIANA VADULUI)
-DJ 750C ( SALCIUA intrare din DN 75)
-DJ 750F ( DN 75 - POSAGA DE SUS)
-DJ 750G ( DN 75 –OCOLIS)
-DJ 762
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(DEALU CRISULUI –LUNCA DE JOS – BURZONESTI – MIHOIESTI)

Direcţia Dezvoltare
şi Bugete
B
Secțiuni:
A. Buget ‐ pp.52
B. Venituri ‐ pp. 60
C. Agenți economici şi servicii publice – pp. 61
D. Impozite, taxe, tarife şi executări silite ‐ pp. 64
E. Transport public județean – pp. 66
F. Strategii, programe – pp.69
kjbkbjl
G. Dezvoltare rurală – pp. 70
H. Dezvoltare economică – pp. 76
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Buget

La fiecare rectificare a bugetului s‐a
avut în vedere asigurarea
În

vederea

management

dezvoltării

performant

al

unui

resurselor

condițiilor materiale şi a surselor de

bugetare s‐a urmărit şi în anul 2008

finanțare pentru asigurarea funcționarii

realizarea unui buget echilibrat atât pentru

autorității executive județene şi pentru

activitatea proprie cât şi pentru cea a

realizarea altor obiective şi acțiuni de interes

ordonatorilor terțiari a instituțiilor publice şi

județean.

societăților comerciale de sub autoritatea
Consiliului Județean.
În anul 2008 Serviciul Buget ‐
Venituri, prin Compartimentul Buget a
fundamentat şi supus dezbaterii şi aprobării
bugetul propriu, bugetul instituțiilor publice
şi activităților finanțate integral sau parțial

Eficientizarea administrației publice
se poate realiza numai prin dezvoltarea
activității pe bază de programe anuale şi prin
gestionarea eficientă a resurselor, astfel
încât costurile să fie direct proporționale cu

din venituri proprii, bugetul
creditelor

interne

şi

externe, bugetul fondurilor

200000
180000

externe

nerambursabile,

160000

bugetul

veniturilor

şi

140000

cheltuielilor evidențiate în

120000

2008

100000

2006

80000

2007

afara bugetului, atât în faza
inițială cât şi rectificativă şi

60000

definitivă, după însuşirea

40000

de

către

comisia

de

specialitate, promovând 13
hotărâri,

colaborând

20000
0
Buget de f unctionare

Buget de dezvoltare

cu

serviciile de specialitate implicate şi unitățile
de

sub

autoritatea

Consiliului Județean.
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Ponderea celor două componente în totalul bugetului
judetean

Aceasta creştere s‐a reflectat şi în

rezultatele obținute.
În structurarea bugetului Consiliului
județean Alba s‐au avut în vedere două
componente: buget de funcţionare adică
totalul cheltuielilor de funcționare, respectiv
serviciile minime care sunt în finanțarea unei

creşterea veniturilor proprii ale bugetului
propriu a județului, astfel în anul 2006
veniturile proprii prezintă o creştere cu
41,22% comparativ cu încasările realizate în
anul 2005.
În

Bugetul Consiliului Judeţean Alba la partea de venituri în perioada
20062008, prezintă următoarea evoluţie:

anul

veniturile

2007

totale

bugetului

ale

propriu

încasate sunt în sumă de
135.173

200000

mii

lei.

Comparativ cu anul 2006

150000

se constată o creştere cu

100000
50000

100773

169567

135173

34,14

0
an 2006

an 2007

%,

creştere

datorată evoluției pozitive

an 2008

a impozitului pe venit
colectat

la

nivelul

județului, a cotei de 13%
autorități locale, fără de care nu poate
funcționa o autoritate; buget de dezvoltare
respectiv

totalul

obiectivele
programelor

de

cheltuielilor
investiții

de

dezvoltare

,

pentru
conform
naționala

județene şi locale, a căror surse sa se asigure
din diferite fonduri de finanțare pe baza de

aferentă

propriu şi implicit a modificării criteriilor de
repartizare a sumelor şi cotelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, date de
Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale intrată în vigoare cu data de 1 ianuarie
2007.
Aceasta evoluție s‐a reflectat şi în

proiecte.
În anul 2006, din analiza execuției
bugetare reiese faptul că veniturile bugetului
au crescut cu 23,59% față de anul 2005, în
sumă absolută reprezintă 19.234 mii lei, (în
anul 2006 100.773 mii lei fata de 81.539,00
mii lei în anul 2005).

bugetului

creşterea veniturilor proprii a bugetului
Consiliului Județean, de la 27.571,00 mii lei
în anul 2006, la 36.474,00 mii lei în anul
2007, procentual aceasta înseamnă 32,29 %
comparativ cu încasările realizate în anul
2006.
În anul 2008, se estimează o încasare
a veniturilor la bugetul propriu al județului
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84/1995 (legea învățământului)
cu modificările şi completările

50000
40000

ulterioare,

49951

cheltuielilor

30000
20000

36474

27571

finanțarea

curente

ale

unităților de învățământ special.

10000

De asemenea tot la această

0

Venituri proprii
2006

2007

grupă

produse lactate şi de panificație
pentru elevii din clasele I‐IV din
învățământul

şi

ulterioare.

aprobarea

pentru

În

anul

2008,

potrivit

bugetului de stat pe anul 2008, această

încasare a veniturilor bugetare.
Fundamentarea, dimensionarea şi

finanțare s‐a extins

şi pentru elevii din

clasele

din

V‐VIII

învățământul

preuniversitar de stat.

pe

În domeniul Culturii, recreării şi

ordonatori de credite, pe destinații, respectiv

religiei s‐au finanțat

programe,

cheltuieli destinate

proiecte, obiective, se efectuează în

Cheltuielile totale ale Bugetului propriu al

concordanță cu atribuțiile ce revin

Consiliului Judeţean Alba

autorităților

în perioada 2006 – 2008

administrației

publice

locale, cu prioritățile stabilite de
acestea, în vederea funcționării
lor şi în interesul colectivităților
locale respective.
În
învățământului
prevederile
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169567

133205

domeniul

Județean Alba, în conformitate
cu

an 2008

an 2007

Consiliul
Legii

nr.

copii

prevederilor Legii nr. 388/2007, legea

strânsă legătură cu posibilitățile reale de

bugetare

şi

nr. 96/2002, cu modificările şi completările

cheltuielilor bugetului local se efectuează în

cheltuielilor

stat

normal de 4 ore, conform prevederilor OGU

de 25,44% față de încasările anului 2007.
Fundamentarea

de

preşcolari din grădinițele de stat cu program

încasările realizate în anul 2006, şi o creştere

activități,

finanțarea

Venituri proprii

reprezenta o creştere de 68,27% fată de

acțiuni,

asigură

drepturilor privind acordarea de

în sumă de 169.567 mii lei, ceea ce ar

repartizarea

se

2008

EVOLUTIA VENITURILOR POPRII IN MII LEI

pe

asigură

an 2006

95357

0

50000

100000

150000

200000

funcționării unităților de cultură aflate în

tradiționale Alba, şi respectiv organizarea

subordinea

Serviciului de spectacole – Ansamblul artistic

Consiliului

Județean

Alba
Blaga”,

de fanfară.

Muzeul Național al Unirii, Teatrul de Păpuşi

În

(Biblioteca

Județeană

„

Lucian

sfera

serviciilor

religioase,

„Prichindel” , Centrul de Cultură „Augustin

Consiliul Județean Alba a acordat sprijin

Bena”), destinate plății contribuțiilor pentru

financiar, în anul 2006 unui număr de 117

personalul neclerical angajat în unitățile de

unități de cult din județul Alba, în anul 2007

Cheltuieli finanţate din bugetul judeţean în anul 208

servicii publice generale si aparare,
ordine publica
Învăţământ

3%
3%

sanatate

14%

17%

8%

Cultură, receere şi religie

0%

12%
43%

Asigurări şi asistenţă socială
Servicii şi dezvoltare publică,
locuinte, mediu şi ape
Transporturi
Alte acţiuni economice

cult din țară, sprijinirii unităților de cult din

unui număr de 156 de unități de cult din

județ, precum şi pentru alte activități

județul Alba, iar în anul 2008 au fost

culturale şi recreative.

finanțate un număr de 277 de unități de cult,

În anul 2007 a fost înființat ca
unitate aflată în subordinea Consiliului
Județean Alba, Centrul de Cultură „Augustin
Bena”, prin reorganizarea Şcolii Populare de
Arte şi Meserii Alba şi a Centrului pentru
conservarea
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şi

promovarea

culturii

în

vederea

realizării

unor

lucrări

de

restaurare, consolidări şi reparații la biserici.
Acordarea acestui sprijin s‐a realizat în baza
documentațiilor întocmite şi la propunerea
unităților de cult.

În acest sens, cuantificarea valorică a
sprijinului financiar pentru realizarea de

procent de creştere de 52,63% față de anul
2007.
Consiliul județean Alba începând cu

Evoluţia capitolului bugetar “Învăţământ”
în perioada 20062008

anul 2007 a pus un accent deosebit pe
dezvoltarea județului pe plan cultural,
turistic şi recreativ.
În

acest

sens,

pentru

sprijinirea activităților culturale şi
recreative a căror obiective au fost,
8000

printre altele, promovarea valorilor

6000

culturale şi spirituale ale județului,

4000

identificarea şi promovarea tinerilor

2000

talentați,

0
An 2006

An 2007

An 2008

Invatamant special
Drepturi lapte corn

reparații la lăcaşurile de cult din județul Alba
este: în anul 2006 în valoare de 1522,00 mii
lei comparativ cu suma alocata în anul 2005
de 297,00 mii,

în anul 2007 s‐au alocat

1.900,00 mii lei, iar suma aprobată în
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

atragerea

şi

educarea

copiilor şi elevilor prin acțiuni de
apărare şi promovare a propriei
sănătăți,

urmărind

totodată

dezvoltarea spiritului competițional şi de
echipă, etc., în anul 2007 a fost alocată suma
de 640,00 mii lei, iar în anul 2008 este de
1000 mii lei.
Ideea

atragerii,

pregătirii

şi

pentru acordarea sprijinului financiar este

promovării tinerelor talente în vederea

de 2.900 mii lei, ceea ce reprezintă un

practicării sportului de performanță a fost
susținută

Evolutia sumelor alocate pentru
finantarea cultelor religioase

financiar

de

către

Consiliul

Județean Alba şi în anul 2008 alocându‐se în
acest sens suma de 1710,00 mii lei. Acest
domeniu în anul 2007 a înregistrat o

3000

execuție de 501,50 mii lei.

2000

De asemenea, constituie o premieră

1000

începând cu anul 2007 şi fondurile alocate

0
mii lei 2006 2007 2008
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din bugetul propriu al județului Alba,
fonduri în valoare de 610,00 mii lei pentru
programe de dezvoltare turistica, în speță

pentru înființarea Centrelor de informare şi

Ponderea

ridicată

a

execuției

dezvoltare turistică a căror obiectiv principal

cheltuielilor cu asistența socială în totalul

presupune

de

execuției bugetare, a rezultat din coalizarea

produselor

eforturilor spre consolidarea sistemului de

turistice, acțiune continuată şi în anul 2008,

asistență socială a persoanelor vârstnice şi

pentru care s‐au alocat 1515,00 mii lei.

persoanelor cu dizabilități prin înființarea

marketing

În

realizarea
şi

activităților

promovare

ceea

ce

a

priveşte

„Asistența socială” s‐au

capitolul

asigurat fonduri

unor centre de ocrotire în care serviciile să
aibă un grad ridicat de flexibilitate.

pentru finanțarea şi funcționarea a două

O pondere însemnată în totalul

sisteme: sistemul de protecție a copilului şi

cheltuielilor

a

sistemul de protecție a persoanelor cu

„Transport

şi

handicap cu cele două subcomponente a

activitatea privind

acestuia: protecția socială propriu‐zisă în

rutier din județ. Pentru finanțarea acestei

centrele rezidențiale şi prestațiile sociale:

activități s‐au alocat fonduri atât din bugetul

alocații, indemnizații, alte drepturi sociale.

propriu al Consiliului Județean Alba cât şi din

În anul 2006 execuția înregistrată la
acest capitol reprezintă 35,67% din totalul

avut‐o

activitatea

comunicații”

de

respectiv,

reabilitarea sistemului

alte surse ( fonduri externe nerambursabile,
contractarea de împrumuturi, alte surse).

execuției anuale , în anul 2007 procentul este

Investițiile

privind

reabilitarea

de 39,07%, pentru anul 2008 s‐au aprobat

sistemului rutier din județul Alba finanțate în

fonduri cu această destinație în procent de

anul 2006 au fost în valoare de 24.163 mii

43,18% din bugetul total al

lei, în anul 2007

județului pe

acest an.

finanțarea acestei

componente a înregistrat o creştere de
169,35% față de anul 2006, în cifră absolută

Fonduri externe
nerambursabile
1%

Fond rulment
6%
Bugetul propriu al
judetului
50%

Credit extern
43%

FONDURI ALOCATE PENTRU FINANTAREA

activităţii de drumuri şi poduri, în anul 2008
de 40.919 mii lei. Pentru anul 2008 fondurile
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aprobate cu această destinație sunt cu

programe cu finanțare nerambursabilă şi

136,81%

contractarea de împrumuturi.

mai

mari

față

de

execuția

înregistrată în anul 2006.

În cadrul programului PHARE

Acesta este rezultatul concentrării
tuturor

resurselor

realizarea

componenta

județului,

Infrastructura Locală şi Regională se afla în

realizare care în anul 2008 s‐a concretizat în

derulare, în colaborare cu Consiliul Județean

finalizarea unora din lucrările de reabilitare

Mureş,

a sistemului rutier județean.

modernizarea DJ107 şi DJ107D – Alba –

obiectivelor

de

înspre

2004 Coeziune Economică şi Socială, sub

dezvoltare

a

În domeniul serviciilor şi dezvoltării
publice,

s‐au

alocat

fonduri

pentru

9.603.157,56 Euro.
În baza contractului de grant

dezvoltarea alimentarii cu apă potabilă a

proiectul MOFRER „Implementarea unei

localităților aferente sistemului zonal al

filiere

județului Alba, sursa râul Sebeş, pentru

Transilvania. Valoarea totală a proiectului

reabilitarea alimentarii cu apă potabilă sursa

este de 410.000 Euro, din care Consiliul

Mihoeşti localitatea Câmpeni, județul Alba,

Județean în calitate de partener are aprobat

pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții

un buget de 40.000 euro. Obiectivul principal

ce revin ca responsabilități Consiliului

constă în inițierea construirii unor filiere

Județean Alba prin aplicarea H.G. nr.

„lemn – energie” în România, prin asigurarea

687/1997 şi H.G. nr. 1036/2004 privind

unui suport tehnic de specialitate în vederea

Programul Guvernamental de alimentare cu

implementării în teritoriu a unor instalații

apă a satelor, precum şi pentru

lucrări

energetice pentru alimentarea rețelelor de

577/1997.

încălzire din comunitățile rurale, în baza

Fondurile alocate pentru acest domeniu au

experienței acumulate prin punerea în

fost în valoarea de 2.178,00 mii lei în anul

practică a Planurilor Lemn Energie din

2007, iar în anul 2008 s‐au aprobat alocarea

Belgia şi Franța.

baza

respectiv

şi

EIE/06/120/SI2.448461 se află în derulare

în

apă,

„Reabilitarea

pentru

finanțate

cu

proiectul

Mureş”. Costul total al proiectului este de

continuarea investițiilor la sistemul de
alimentare

RO2004/016‐772.04.01.01.01

H.G.

nr.

sumei de 3006,00 mii lei.
În

vederea

realizării

regionale

lemn

energie”

în

în baza contractului de grant –
tuturor

EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828, din cadrul

obiectivelor de investiții propuse Consiliul

programului ”Intelligent Energy – Europe”, a

județean Alba s‐a axat şi pe găsirea altor

fost aprobat proiectul „ Înființarea a trei

surse de finanțare respectiv accesarea unor

agenții de energie: în departamentul La
Manche (Franța), județul Alba (România), şi
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Ios ( Grecia)”. Ca urmare, a fost înființată

reabilitarea infrastructurii de transport DJ

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) –

107M”, în valoare totală de 27.839.574 lei.

structură neguvernamentală, non profit sub
autoritatea Consiliului Județean.
Necesitatea
structuri

înființării

acestei

a rezultat din preocuparea şi

dorința Consiliului Județean de a realiza o
politică de dezvoltare durabilă în domeniul
eficienței energetice şi a protecției mediului
cu alinierea la cerințele politicilor europene
în domeniu.
Valoarea totală a contractului de
grant pentru ALEA este de 339.870 euro, din
care cofinanțarea Consiliului Județean Alba
este de 168.000 euro.
În cadrul programului PHARE
2005‐RO2005/017‐553.01.03.05.01
PHARE

2006

–

şi

RO2006/018‐

147.01.03.02.03 „Fondul de modernizare
pentru dezvoltarea administrației la nivel
local III‐IV” s‐a semnat contractul de grant în
vederea realizării proiectului „Implementare
rețea județeana de comunicații pentru
evidenta persoanelor” . Valoarea totala a
proiectului este de 74.000 Euro
În cursul trimestrul IV 2008 a
fost semnat contractul de finanțare prin
Programul Operațional Regional 2007‐2013,
Axa

prioritară 2, Domeniul major de

intervenție
Proiectului

2.1

pentru

„Valorificarea

implementarea
potențialului

turistic şi economic al văii Aiud prin
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Venituri

unele venituri ale bugetului de stat şi
subvenții.
În 2008 veniturile totale estimate a

Veniturile proprii au înregistrat o

se incasa la bugetul propriu sunt în suma de

creştere de 32,29% în anul 2007 fata de
încasările anului 2006 şi o creştere de

Evoluţia veniturilor totale ale bugetului judeţean

în perioada 20062008

2008

80000

2007

70000

2006

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Venituri
Sume defalcate
proprii din unele venituri ale bugetului
Subventii
de stat

venituri
proprii

60000
40000
20000
0
2006

2007

2008

cote si sume…

50000
40000
30000
20000
10000
0
2006

2007

2008

86,83% fata de încasările anului 2005.
169.567 mii lei.
În urma analizei execuțiilor bugetare
în perioada 2006‐2008 se constată o creştere

Ponderea cea mai reprezentativă din
categoria

veniturilor

proprii

o

constituie

încasările din cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit.

semnificativă a veniturilor la toate cele trei

Veniturile din proprietate formate

grupe: venituri proprii, sume defalcate din

din: concesiuni şi închirieri şi venituri din
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dividende au realizat şi ele o creştere

repartizarea cotei de 20% din sume pentru

semnificativa în anii 2006‐2008.

susținerea programelor de dezvoltare locală

O alta categorie de venituri proprii cu o
evoluție semnificativă, o reprezintă taxele şi

şi pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanțare locală.

tarifele pentru eliberarea de licențe şi autorizații
de funcționare.

Încasările

În anul 2008, prin derogare de la
prevederile Legii nr. 273/2006, repartizarea

realizate

la

această

pe unități administrativ‐teritoriale a sumelor

categorie în anul 2007 au fost de 769 mii lei

defalcate din taxa pe valoare adăugată

respectiv, cu 166,09% mai mult decât în anul

pentru echilibrarea bugetelor locale este în

2006. Pentru anul 2008 au fost prognozate a

competența consiliului județean.

se încasa 1920 mii lei.

Astfel,

unităților

administrativ

În domeniul echilibrării bugetelor

teritoriale din județul nostru le‐au fost

locale, Legea privind finanțele publice locale

alocate, prin hotărâre de consiliu județean, în

nr. 273/2006, intrată în vigoare cu data de 1

anul bugetar 2008 pentru echilibrarea

ianuarie 2007, a adus ca element de noutate

bugetelor locale sume defalcate din taxa pe

modalitatea de alocare a cotelor şi sumelor

valoare adăugată şi cote defalcate din

defalcate din unele venituri ale bugetului de

impozitul pe venit în cuantum de 52.480 mii

stat, aprobate prin legea bugetului de stat,

lei.

pentru echilibrarea bugetelor locale ale
unităților administrativ ‐ teritoriale .
Conform art. 33, alin.3 litera b) din
Legea 273/2006 privind finanțele publice
locale, consiliul județean prin hotărâre
repartizează o cotă de 20% din sume pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală
şi pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanțare locală.
În anul 2007 s‐au aprobat de către
Consiliul Județean Alba un număr de 5
hotărâri cu o suma totală de 10.854 mii lei,
privind echilibrarea bugetelor locale ale
unităților administrativ – teritoriale, pentru
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Agenţi economice şi servicii publice

S‐a urmărit în permanență situația
În anul 2008, urmărirea activităților

realizării

indicatorilor

economico

‐

societăților comerciale la care Consiliul

financiari, a obiectivelor şi criteriilor de

județean

sau

performanță pentru directorul general al

majoritar a fost realizată de Compartimentul

societății comerciale punându‐se în aplicare

Agenți Economici.

prevederile

Alba

La

este

acționar

Societatea

unic

comercială

”Drumuri şi Poduri Locale Alba„ S.A. s‐a
instituit sistemului unitar de administrare,

nr.79/2008
financiare

Ordonanței
privind
la

de

măsuri

nivelul

Urgentă
economico

unor

operatori

economici.

cu un consiliu de administrație format din 7

S‐a colaborat în permanență atât cu

membri, care conform legii au delegat o

conducerea societății comerciale cât şi cu

parte a atribuțiilor unui număr de 3

consilierul juridic acordând asistență de

directori, din care unul este director general.

specialitate în problemele care au solicitat

Compartimentul Agenți economici şi

implicarea acționarului unic.
Consiliul județean Alba este acționar

instituții publice, a realizat convocările
pentru Adunările Generale ale Acționarului

unic

Consiliul județean Alba fiind acționar unic, a

Industrial Cugir„ S.A.. Şi la această societate

efectuat modificările la Actul constitutiv al

comercială s‐a instituit sistemul unitar de

societății comerciale, a întocmit hotărârile

administrare a societății prin administrator

privind

financiare

unic, iar auditarea situațiilor economice se

anuale, a contului de profit şi pierdere şi a

efectuează de un auditor selectat conform

participat

legislației în vigoare. Acționarul unic a

aprobarea
activ

situațiilor

la

realizarea

adunării

realizat

generale a acționarilor.
S‐au ținut adunări generale ale
acționarului

unic,

pentru

aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli, vânzării
unor bunuri din patrimoniul societății
comerciale, pentru rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, modificarea comisiei de
cenzori,
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la

Societatea

comercială

convocarea

AGA,

a

„Parcul

efectuat

modificările la Actul constitutiv al societății
comerciale şi a participat activ la realizarea
adunării

generale

a

acționarilor.

De

asemenea a realizat hotărârile de aprobare a
situațiilor financiare anuale şi a contului de
profit şi pierdere

S‐a urmărit în permanență situația
realizării

indicatorilor

economico

‐

financiari, a obiectivelor şi criteriilor de
performanță şi s‐a acordat sprijin şi asistență
de specialitate ori de câte ori societatea a
solicitat aceasta.
În

lei de la Societatea CEC Bank pentru a putea
plătii lucrările executate.
Societatea comercială „APA CTTA„
S.A, funcționează ca operator regional, în
baza contractului de delegare a gestiunii

vederea

structurale

administrator a accesat un credit de 600.000

pe

accesării

Programul

fondurilor
Operațional

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare,

încheiat

între

Asociația

de

Regional – POR, axa prioritară 4.2 Reabilitare

dezvoltare Intercomunitară „ Apa Alba” şi

situri

industriale

s‐a

aplicat

aprobat de Consiliul județean Alba prin

publică

pentru

Hotărârea nr.92 din 27 martie 2008. Acest

realizarea Studiului de fezabilitate, Studiu

Contract de delegare a gestiunii serviciilor de

realizat de Societatea comercială STAR LIST

alimentare cu apă şi canalizare a intrat în

SRL. În cazul în care se doreşte accesarea de

vigoare cu data de 1 octombrie 2008.

procedura

fonduri,

de

poluate,

achiziție

urmează

realizarea

proiectului

Operatorul regional S.C. APA CTTA

tehnic, care a fost prevăzut în caietul de

S.A. Alba a avut în anul 2008 ca obiectiv

sarcini de a se realiza pe bază de comandă

prioritar accesarea de fonduri europene,

fermă către aceeaşi societate comercială care

continuarea investițiilor începute şi anume:

a realizat şi Studiul de fezabilitate.

‐ dezvoltarea alimentării cu apă

Societatea comercială s‐a constituit
prin preluarea unei suprafețe de teren cu
construcțiile aferente de la S.C. Uzina
Mecanică Cugir S.A., care dispunea de
utilitățile

solicitate

de

lege

pentru

potabilă a localităților aferente sistemului
zonal al județului Alba, sursa râu Sebeş;
‐ reabilitarea alimentării cu apă
potabilă sursa Mihoieşti Câmpeni.

constituirea parcurilor industriale. Întrucât

Din fondurile alocate s‐au realizat:

infrastructura nu mai corespundea fiind

construcții pentru realizarea activităților

veche şi necesită cheltuieli de utilizare

productive,

suplimentare s‐a realizat un studiu prin care

automatizări la stații filtre şi pavilion

s‐au

a

exploatare, pavilion de exploatare, instalații

infrastructurii proprii parcului industrial.

termice, lucrări de impermeabilizare pentru

Lucrările sunt începute şi se derulează

cuvă decantor, pereți şi radier şi montat

conform

pompe spălare şi turbosuflantă.

propus

soluții

de

graficelor

realizare

întocmite

cu

constructorul.

Pentru

realizarea

infrastructurii

societatea

comercială
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instalații

electrice

şi

Impozite, taxe, tarife şi executare silită

privind obligațiile de plată restante către
Compartimentul

impozite,

taxe,

Direcția

juridică

şi

cancelarie

pentru

tarife şi executare silită are rolul de a

acționarea în instanță a debitorilor, în

administra

condițiile legii;

creanțele

provenind

din

impozite, taxe, tarife, contribuții, amenzi şi

efectuarea

procedurii

de

alte sume ce constituie venituri ale bugetului

executare

propriu al județului Alba.

potrivit Codului de procedură fiscală, de

Activitatea compartimentului constă

către

silită

a

personalul

creanțelor
din

bugetare,
cadrul

compartimentului cu atribuții în acest sens.

în principal în:
stabilirea,

Concretizarea activității desfăşurate

constatarea,

controlul şi urmărirea încasării la termenele

în

scadente a impozitelor, taxelor şi a altor

bugetului propriu al județului Alba, se

sume datorate bugetului propriu al județului

prezintă astfel: amenzi încasate în anul 2007,

Alba, calcularea majorărilor de întârziere

în cuantum de 75.256,00 lei, în anul 2008

aferente;

estimându‐se a se încasa 150.000 lei, ceea ce
remiterea

documentației

sfera

colectării

creanțelor

reprezintă o creştere de 99,32%; prestări
servicii încasate în valoare de 71.440,11 lei

160000
140000
120000
100000

an 2007

80000

an 2008

60000
40000
20000
0
amenzi
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datorate

prestari servicii

în anul 2007 şi estimate pentru anul 2008
81.402 lei.
Începând cu data de 01.01.2006, au
fost aprobate de către Consiliul județean
Alba noi taxe şi tarife, respectiv taxa specială
Salvamont şi tarifele pentru eliberarea
avizului prealabil, a autorizațiilor speciale de
transport şi de utilizare a drumurilor
județene.
Compartimentul

impozite,

taxe,

tarife şi executare silită a luat măsuri pentru
punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului
județean
aprobarea

Alba
taxei

nr.255/2005
speciale

pentru

Salvamont,

constând în:
•

identificarea

şi

luarea

în

evidență a contribuabililor;
•
a

punerea la dispoziția acestora

formularelor

pentru

declarațiile

de

impunere;
•

comunicarea contului pentru

virarea sumelor stabilite;
•

control la contribuabili;

•

urmărirea

termenelor

de

depunere a declarațiilor şi de efectuare a
plăților;
•

calcularea

majorărilor

de

întârziere aferente şi aducerea acestora la
cunoştința contribuabililor.
•

soluționarea

cererilor

contestațiilor formulate de contribuabili.
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şi

Transport public judeţean de călători prin curse regulate

Compartimentul
transport public judeţean
Operatori de
transport rutier
total

verificaţi

9

Nr. trasee

Nr. curse

verificate

verificate

35

89

9

Reclamaţii

Sancţiuni
aplicate

soluţionate
16

4

‐ organizarea şedințelor de atribuire
a traseelor cuprinse în programul de
Compartimentul transport public
județean a fost înființat la data de 10
ianuarie 2008, în baza prevederilor Legii
serviciilor

de

transport

public

local

nr.92/2007.
Principalele activități desfăşurate de
compartiment în cursul anului 2008 au fost
următoarele:

Națională

şi transmiterea la
de

Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice ‐ A.N.R.S.C., a documentației de
autorizare a compartimentului;
‐

2011, în colaborare cu Ministerul Internelor
şi

Reformei

Administrative,

Autoritatea

Rutieră Română şi Agenția pentru Serviciile
Societății Informaționale;
‐

atribuirea

pentru

executare

a

serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, în gestiune
delegată, operatorilor de transport rutier

‐ întocmirea
Autoritatea

transport județean pentru perioada 2008‐

întocmirea

programului

desemnați câştigători în urma şedințelor de
atribuire;
‐ eliberarea licențelor de traseu şi a
caietelor

de

sarcini

aferente

pentru

executarea serviciului de transport public
de

județean de persoane prin curse regulate

transport județean pentru perioada 2008‐

speciale, operatorilor de transport rutier

2011, a caietului de sarcini al serviciului de

solicitanți, cu respectarea condițiilor impuse

transport public județean de persoane prin

de lege;

curse regulate şi a regulamentelor serviciilor
de transport public județean de persoane
prin curse regulate şi regulate speciale;
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transport public județean de persoane prin

‐ cooperarea cu consiliile locale cu
dezvoltarea

curse regulate şi a regulamentelor serviciilor

serviciului de transport public județean de

de transport public județean de persoane

persoane prin curse regulate şi pentru

prin curse regulate şi regulate speciale, cu

corelarea acestuia cu serviciile de transport

participarea reprezentanților autorităților

public local de la nivelul localităților.

administrației

privire

la

asigurarea

şi

publice

locale

şi

ai

Transport public judeţean de călători prin curse regulate speciale

Operatori de
transport rutier

Nr. trasee

Nr. curse

total

verificaţi

verificate

verificate

8

4

4

9

‐ verificarea modului de executare a

Reclamaţii
soluţionate
1

operatorilor de transport rutier;

serviciului de transport public județean de

‐ documentele mai sus menționate au

persoane prin curse regulate şi regulate

fost aprobate prin hotărâre a Consiliului

speciale de către operatorii de transport

județean Alba;

rutier.

‐ în vederea desfăşurării şedinței de
Urmare

a

activităților

mai

sus

menționate:

pe traseele județene a operatorilor de

‐ Compartimentul transport public
județean

a

Autoritatea

atribuire s‐a procedat la stabilirea vechimii

fost

către

Autoritatea Rutieră Română ‐ Agenția Alba şi

Reglementare

de documentele puse la dispoziție de

autorizat

Națională

de

transport rutier, în baza datelor furnizate de

de

pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice ‐ A.N.R.S.C.;

operatorii de transport rutier interesați;
‐ au fost organizate 3 şedințe de

‐ au fost organizate şedințe publice de

atribuire în urma cărora au fost atribuite

dezbatere a proiectului de hotărâre privind

98% din totalul traseelor cuprinse în

aprobarea

programul de transport județean pentru

programului

de

transport

județean pentru perioada 2008‐2011, a
caietului
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de

sarcini

al

serviciului

de

perioada 2008‐2011;

‐ au fost încheiate contracte de
delegare de gestiune pentru executare a
serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, cu toți
operatorii de transport rutier desemnați
câştigători în urma şedințelor de atribuire;
‐ au fost stabilite şi aprobate prin
hotărâre a Consiliului județean Alba, tarifele
aferente prestațiilor specifice realizate de
către

Compartimentul

transport

public

județean în anul 2008;
‐ au fost eliberate număr de 30 de
licențe de traseu şi caiete de sarcini aferente
efectuării serviciului de transport public
județean de călători prin curse regulate
speciale,

cu

avizul

Autorității

Rutiere

Române ‐ Agenția Alba;
‐ s‐au efectuat controale privind
modul de efectuare a serviciului de transport
public județean de persoane prin curse
regulate şi regulate speciale, astfel:
a) transport public județean de
călători prin curse regulate
Activitățile

desfăşurate

de

către

Compartimentul transport public județean în
cursul anului 2008 au asigurat:
‐ satisfacerea cu prioritate a nevoilor
de transport ale populației , ale personalului
instituțiilor

publice

şi

al

operatorilor

economici pe teritoriul județului;
‐ îmbunătățirea siguranței rutiere şi
calității transportului public județean de
persoane;
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‐ un serviciu de transport public
județean de persoane, suportabil în ceea ce
priveşte tariful de transport;
‐ accesul egal şi nediscriminatoriu al
operatorilor de transport rutier la piața
transportului public județean de persoane;
‐ garantarea respectării drepturilor şi
intereselor

utilizatorilor

serviciului

transport public județean de persoane.

de

Strategii, programe

Prin
programe

compartimentul
Consiliul

județean

strategii,
Alba

a

județului Alba, multiplicare proiect şi cu
privire la dobândirea actelor de locuire,
-

implementat în 9 localități (Alba Iulia, Blaj,

propuneri de reorganizare, la
nivel județean, a sistemului de

Cetatea de Baltă, Tătârlaua, Săsciori, Răchita,

formare/dezvoltare

Sebeşel, Loman, Căpâlna) din județul Alba în

profesională/a doua şansă şi de

vederea obținerii actelor de identitate şi de

dezvoltare

proprietate pentru persoanele de etnie Romă

specifice

proiectul „Am acte, deci exist”, proiect

a
etniei

unor
rome

activități
şi

de

economie socială, campanie de

finanțat din programul PHARE 2005.

informare

Pentru sustenabilitatea proiectului pe

-

crearea imaginii unei instituții

o perioadă de 12 luni a fost propus

credibile, dinamice şi coerente, în

următorul plan strategic:

condițiile asigurării calității şi

-

monitorizarea

transparenței, prin promovarea

beneficiarilor

de bune practici.

direcți,
-

crearea unei baze de date unice,

-

aplicarea de chestionare la un

eşantion pilot din cele 9 comunități, la 6 luni
după implementarea proiectului,
de

etnie

acordarea de asistență cetățenilor
Romă,

în

vederea

accesării

serviciilor publice, inclusiv înregistrarea la
medicul de familie, Agenția județeană pentru
ocuparea forței de muncă, alte servicii
sociale,
-

desfăşurarea unor activități de

conştientizare cu privire la importanța
actelor de stare civilă în toate comunitățile
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De asemenea a fost elaborat si depus
spre finanțare proiectul: Servicii integrate
pentru persoane cu nevoi speciale Alba, prin
care se doreşte reabilitarea a 5 locații în
Aiud, Abrud, Blaj, Cugir şi Zlatna, creşterea
accesibilității serviciilor sociale, medicale şi
dezvoltarea unor atitudini şi comportamente
sănătoase în rândul grupurilor de populație
aflate

în situații de risc, dezvoltarea şi

diversificarea rețelei de servicii integrate
pentru persoanele marginalizate, persoanele
cu handicap şi persoane în situații de risc din
județul Alba, organizarea unor ateliere de
lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de

viață independente şi a competențelor

Serbarea

Zilei

Internaționale

a

profesionale. Acesta a fost depus în cadrul

persoanelor cu dizabilități s‐a încheiat cu un

Programului Operațional Regional 2007‐

program organizat de Asociația Filantropia

2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea

Ortodoxă Alba Iulia.

infrastructurii sociale, Domeniul major de
intervenție

3.2

–

Reabilitarea

/

modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale.

Compartimentul strategii, programe a
organizat in data de 22 decembrie 2008 o
întâlnire cu studenții din sistem şi cei din
familii cu venituri mici care beneficiază de

În data de 3 decembrie 2008,

un

ajutor

financiar

lunar

din

partea

Socială

Alba.

Comitetul județean de analiză a persoanelor

Asociației

cu handicap Alba a organizat o întâlnire de

Studenții au solicitat sprijinul Consiliului

marcare a „ZILEI INTERNAȚIONALE A

județean

PERSOANELOR CU DISABILITĂȚI” la sediul

competente participarea lor în vacanța de

Consiliului Județean Alba. În cadrul acestei

primăvara la un curs de formare pe fonduri

Solidaritatea
să

intermedieze

cu

forurile

întâlniri a fost prezentată „Convenția ONU cu
privire

la

Drepturile

Dizabilități”

adoptată

Persoanelor
la

data

de

cu
13

decembrie 2006 de către Națiunile Unite şi
intrată în vigoare în data de 3 mai 2008.
România a

semnat Convenția Națiunilor

Unite la data de 26 iulie 2007, dar nu a
ratificat‐o încă.
La întâlnire au participat persoane cu
dizabilități, reprezentanți ai organizațiilor
private neguvernamentale ce lucrează cu şi
pentru persoanele cu dizabilități, asistenți
sociali sau persoane cu atribuții de asistență
socială din cadrul consiliilor locale ale
municipiilor şi oraşelor din județul Alba,
reprezentanți
Județului

ai

Alba,

Instituției
Direcției

Prefectului

Generale

de

Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba.
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Compartimentul ”Strategii,
programe” a implementat mai
multe proiecte cu finanțare
europeană destinate sectorului
social.
Un alt proiect ce vizează
reabilitare a 5 locații destinate
persoanelor cu nevoi special a
fost depus spre finanțare.
structurale.

Dezvoltare rurală

Român de Dezvoltare Socială întâlniri cu
reprezentanții autorităților locale din mediul
În

anul

2008

Compartimentul

dezvoltare rurală a întreprins o serie de
acțiuni ce au avut ca scop:


rural pentru a facilita depunerea proiectelor
pe măsurile lansate în cursul anului 2008.
Întâlnirile au acoperit întreg județul fiind
organizate pe zonele: Sălciua, Gârda, Abrud,

identificarea şi cunoaşterea

Miraslău, Blaj şi Alba Iulia.

problemelor, a disfuncționalităților cu care
se confruntă fermierii şi comunitatea rurală,;


analiza

şi

informarea

cu

Împreună cu Asociația județeană a
crescătorilor de bovine Alba au avut loc

privire la oportunitățile de finanțare pentru
mediul rural;


promovarea

produselor

tradiționale specifice județului;


recunoaşterea şi evidențierea

O importantă activitate a
constat în realizarea de
întâlniri cu administraţia
locală pentru a sprijini
depunerea de proicte
finanţate din fonduri
europene.

întâlniri cu crescătorii de bovine pentru

promovarea creşterii şi ameliorării bovinelor
din

rasele

comunele

de

carne.

localizate

în

Fermierilor
zona

din

munților

Apuseni le‐au fost prezentate oportunități
rezultatelor

agenților

economici

din

rasele Aberdeen Angus, care se adaptează

agricultură.
Fiind anul de debut al fondurilor
europene

(Fondul

European

pentru

Dezvoltare Rurală şi Pescuit) s‐au organizat
în parteneriat cu Oficiul Județean pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Fondul
Pagina | 72

de creştere a animalelor pentru carne din
foarte bine condițiilor din zona montană.
Asociația județeană a Crescătorilor
de Ovine, cu sprijinul Compartimentului
dezvoltare rurală,

a organizat pe valea

Sebeşului „Festivalul județean al oieritului

Développement Rhône Roumanie) în scopul

din județul Alba” cu participarea oierilor atât

elaborării

bazelor

unei

cooperări

în

din județ dar şi din întreaga țară, festival
care urmăreşte promovarea oieritului din
județul nostru. În cadrul festivalului s‐au
desfăşurat: concursuri, expoziții de animale,
prezentare

de

produse

tradiționale

şi

spectacole folclorice.
În urma invitației Consiliului General

La invitaţia Ministerului
Agriculturii, Judeţul Alba a
reprezntat România la târgul
de agricultură “Rendezvous a
l`agrigulture” orgenizat în
Franţa.

domeniul agriculturii şi al dezvoltării rurale.
Aşadar, cu această ocazie, agricultorii
români reprezentați de membrii Asociației

Rhône‐ Franța, Consiliul județean Alba a
participat în perioada 30 ‐ 31 august 2008 la
evenimentul bianual aflat la a 7‐a ediție
intitulat

„Rendez‐vous

de

l’agriculture”

(Întâlnirile agriculturii), organizat împreună
cu Camera de Agricultură din Rhône şi
desfăşurat în parcul Lacroix‐Laval.
În acest an, România, în calitate de

Alba Afroda au permis publicului francez să
descopere cultura şi agricultura românească
prin

intermediul

specialităților

culinare

specifice județului Alba.
Cu această ocazie a avut loc semnarea
Protocolului de cooperare în domeniul
dezvoltării rurale între Consiliul Județean
Alba şi Consiliul General Rhône de către

țară recent intrată în UE, reprezentată de

domnii,

județul Alba, a fost invitata de onoare a

Consiliului Județean Alba şi Michel Mercier,

evenimentului. Relațiile dintre județul Alba

preşedintele

şi departamentul Rhône datează încă din

Scopul acestui protocol este acela de a

2001 când au fost constituite două asociații,

contribui

una în România, ALBA AFRODA (Asociația

mediului rural din cele două regiuni, de a

Franco‐Română de Dezvoltare Agricolă) şi

întări relațiile de cooperare prin promovarea

cea de a doua în Franța, SDRR (Solidarité

tradițiilor locale şi conservarea mediului
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Ion

la

Dumitrel,

Consiliului
dezvoltarea

preşedintele

General

Rhône.

economică

a

natural.

Se

urmăreşte

parteneriate

prin

crearea

unirea

unor

Rezultatul Convenției de cooperare cu

eforturilor

Asociația ALBA Afroda s‐a concretizat în

autorităților locale şi a instituțiilor de

organizarea

specialitate

Trandafirilor” şi „Festivalul Alba Afroda”.

schimburi

în

efectuarea de vizite de lucru, instruirea

Trandafirilor” ‐ ediția a VIII‐a, organizată de

producătorilor

Consiliul Județean Alba şi Asociația Alba

şi

şi

unor

În data de 28 iunie a avut loc ”Ziua

locale

experiență

realizării

„Ziua

informații,

produse

de

scopul

evenimentelor

procesatorilor

pentru

şi ecologice, pentru a

Afroda,

împreună

cu

Asociația

Amicii

promova produsele tradiționale şi încercarea

Rozelor, Oficiul Județean de Consultantă

de a trece la o agricultură ecologică.

Agricolă Alba, Primăria municipiului Aiud si
Liceul Agricol Ciumbrud.
Cultivatorii de trandafiri expozanți si‐
au etalat diferitele soiuri de trandafiri in
cadrul natural oferit de parcul local al
Liceului Ciumbrud, cea mai veche instituție
de învățământ in domeniul horticulturii,
viticulturii si floriculturii din județul Alba,
liceul agricol din localitate.
”Ziua Trandafirilor”, ediția a VIII‐a, s‐a

A fost semnat “Protocolul de
cooperare în domeniul
dezvoltării rurale” între
Consiliul Judeţean Alba şi
Consiliul General Rhône din
Franţa.

Județul Alba a fost reprezentat de
Consiliul județean prin Compartimentul de
Dezvoltare Rurală, Asociația Țara Vinului,
Asociația Alba Afroda precum şi de Asociația
Datini Străbune care au avut la dispoziție un
stand de cca. 90 m2.
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bucurat de un real succes. Prima ediție a avut
loc in anul 2000, cu timpul manifestarea
devenind o adevărata tradiție in zona
Aiudului si atrăgând anual tot mai mulți
iubitori de flori din tara si străinătate,

exponatele fiind tot mai numeroase si mai

Direcția

variate.

siguranța alimentelor Alba şi Asociațiile

Expoziția a cuprins peste 130 de
soiuri de trandafiri, paleta coloristică a fost

Sanitar

Veterinară

şi

pentru

județene ale crescătorilor de animale şi
cultivatorilor de cereale şi plante tehnice.

extrem de diversă şi armonioasă, la fel şi

Evenimentul a urmărit prezentarea

multitudinea de aranjamente florale care i‐

de produse şi maşini specifice pentru

au încântat pe vizitatori.

agricultură,

zootehnie,

silvicultură

şi

Programul pregătit de organizatori a

industrie alimentară, flori şi grădinărit,

fost variat, cuprinzând momente artistice

promovarea micilor producători, dar şi

prezentate de elevii şcolii din Ciumbrud,
prezentarea

cultivatorilor

de

trandafiri,

vizitarea câmpurilor de trandafiri, concursul
de desene pentru copii cu tema ”Cel mai
frumos trandafir”, degustarea de vinuri si
preparate tradiționale din lapte de oaie,
„Tombola Rozelor”, premierea cultivatorilor
de trandafiri si, în final, „Balul trandafirilor”.
Festivalul Alba – Afroda, desfăşurat în
perioada 2 – 3 august 2008, are ca scop
promovarea

obiceiurilor,

meşteşugurilor

specifice

tradițiilor
zonelor

şi
din

comunele membre ale asociației.
Consiliul
Compartimentele

județean
dezvoltare

Alba,

prin

rurală

Ediţia 2008 a târgului
Apulum Agraria a îmbinat
promovarea afacerilor din
mediul rural cu
promovarea tradiţiilor şi
culturii specifice satului
tradiţional.

şi

dezvoltare economică, Camera de Comerț,

prezentarea

şi

vânzarea

de

produse

Industrie şi Agricultură Alba şi Primăria

tradiționale specifice județului ALBA.

municipiului Alba Iulia, în perioada 19‐21

Standurile au abundat în produse

septembrie 2008 au organizat cea de‐a XVII‐

tradiționale, specifice zonei, de la legume şi

a ediție a „Târgului Apulum Agraria 2008” .

fructe, pâine de casă, pastramă de oaie, virşli,

organizarea

cârnăciori, brânzeturi, zacuscă, murături,

evenimentului au fost: Direcția pentru

ciuperci, miere, dulceață şi sirop de fructe de

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba, Oficiul

pădure, la flori şi pomi fructiferi, dar şi

județean pentru consultanță agricolă Alba,

produse ale micilor meşteşugari realizate din

Parteneri
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in

lemn, ceramică, țesături, împletituri. Utilajele

Pentru promovarea agriculturii din

specifice agriculturii, expoziția de animale

județul Alba la evenimente organizate în țară

(vaci, cai, oi, animale mici) au captat atenția

şi străinătate, precum şi pentru prezentarea

producătorilor agricoli dar şi a vizitatorilor

direcțiilor de dezvoltare ale agriculturii din

de toate vârstele. Nu in ultimul rând,

județ, Compartimentul dezvoltare rurală în

tradițiile culturale ale zonei au fost puse în

colaborare cu compartimentul dezvoltare

evidență

etnografică

economică au elaborat pliantul „Dezvoltarea

itinerantă, de standurile micilor meşteşugari

rurală în județul Alba” bilingv, în două

dar şi de momentele artistice care au

variante: român‐englez şi român‐francez.

încântat

de

o

vizitatorii

expoziție

Târgului,

momente

susținute de Tulnicăresele de la Avram
Iancu, Ansamblul folcloric şi Ansamblul de
fanfară ale Centrului de Cultură "Augustin
Bena" Alba.
De asemenea, in cursul anului 2008 a
fost încheiată procedura de elaborare a
Strategiei de Dezvoltare Rurală a județului
Alba pe perioada 2007‐2013, ce va oferi
pachetul de politici, programe şi proiecte în
organizarea

procesului

de

accesare

a

fondurilor structurale/coeziune ale Uniunii
Europene. În acest sens obiectivul strategiei
este acela de a oferi Consiliului Județean Alba
un instrument metodologic şi legal pe baza
căruia acesta să poată realiza, în parteneriat
cu administrațiile locale şi cu instituțiile
deconcentrate la nivel județean, planificarea
spațială a teritoriului județean în context
regional şi național, de a construi un consens
şi o viziune comună a întregii comunități
pentru asigurarea unui viitor economic rural
mai bun capabil să producă o dezvoltare
rurală durabilă şi echilibrată a localităților
rurale ale județului.
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Dezvoltare economică

Activitatea
dezvoltare economica

compartimentului

– dezvoltare, alături de reprezentanți ai

in anul 2008 a

autorităților

publice
de

locale,

servicii

de

băncilor,

debutat cu organizarea Târgului de investiții

societăților

investiții

“InvestAlba”. În perioada 28 – 30 martie

financiare, agenții imobiliare, notari şi

2008 la Alba Iulia, Consiliul județean Alba în

locuitori ai județului Alba. De asemenea au

parteneriat cu Bosch Rexroth, Transavia,

fost prezenți reprezentanți ai ambasadei

Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură a

chineze din România şi oameni de afaceri

județului Alba a organizat prima ediție a

chinezi.

Târgului de investiții InvestAlba.

Târgul de investiții InvestAlba şi‐a
propus să creeze cadrul optim pentru
contactele de afaceri specifice potențialului

InvestAlba a fost onorat cu prezența

economic al județului Alba, să atragă atenția

doamnei Ana Maria Mihăescu, şef al Misiunii

investitorilor

străini

IFC – Banca Mondială în România, doamnei

economic

județului,

al

asupra
să

mediului
promoveze

Roxana

Lazăr,

director

general

Dexia

afacerile de succes, precum şi să ofere

Kommunalkredit România, domnului Călin

oamenilor de afaceri o platformă solidă

Tăut,

pentru dezvoltarea proiectelor lor prin

PricewaterhouseCoopers, domnului Indrei

investiții.

Rațiu, Director al Centrului Rațiu pentru

La acest târg au participat oameni de

General

producția mobilei, construcții, maşini şi

Nürnberg.
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Manager

la

democrație şi domnului Thomas Emmerling,

afaceri din domeniile prelucrarea lemnului,
echipamente, industria alimentară, cercetare

Marketing

Manager

al

InterSME

GMBH

Expozanții primei ediții a târgului au
fost:

14

firme

reprezentative

pentru

reprezentanți ai mediului economic din
Departamentul La Manche, Franța.

economia județului, 5 instituții financiare
bancare, o instituție financiară nebancară, 4

Pe

parcursul

Târgului

au

fost

încheiate 6 contracte de afaceri şi au fost
stabilite 237 contacte de afaceri. Tematicile

InvestAlba a adus în judeţul Alba

abordate în cadrul meselor rotunde s‐au

oameni importanţi din sectorul de

bucurat de interes, fiind sugerate şi alte teme

afaceri: doamna Ana Maria Mihăescu,

care preocupă mediul de afaceri din județ.

şef al Misiunii IFC – Banca Mondială

Opinia

în România, doamna Roxana Lazăr,

expozițională a fost bună (53%) şi foarte

director general al Dexia

generală

despre

manifestarea

bună (47%).

Kommunalkredit România, domnul

Târgul a oferit o gamă variată de

Călin Tăut, Marketing Manager al

oportunități de investiții adresate nu numai

PricewaterhouseCoopers, domnul

actorilor economici, marilor investitori, ci şi

Thomas Emmerling, General Manager

cetățenilor, prin informații privind piața

al InterSME GMBH Nürnberg.

imobiliară,

inclusiv

noua

documentație

necesară construirii unui imobil, soluții de
creditare a acestora, consultanță privind

agenții imobiliare, 4 primării din județ.
În cadrul Târgului au fost organizate
7 mese rotunde (Oportunități de finanțare
pentru

investiții

‐

Finanțare

creativă;

Performanțe şi oportunități de colaborare în
domeniul tehnicii liniare; Turismul viti‐
vinicol – investiție în dezvoltarea economică
a județului Alba; Industria alimentară – de la
branduri

locale,

naționale

la

branduri

europene; Prelucrarea lemnului şi industria
mobilei – tradiție şi investiție în viitorul
județului

Alba;

Energii

regenerabile

–

producția de biogaz; Focus imobiliar) şi o
Videoconferință între Camera de Comerț,
Industrie şi Agricultură a județului Alba şi
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finanțările, garanțiile şi multe alte detalii
necesare.
În 27 şi 28 martie 2008, Consiliul
județean

Alba

prin

compartimentul

dezvoltare economică a fost partener în
organizarea ediției a V‐a a Târgului Apicol de
Primăvară 2008 împreună cu Primăria

municipiului Alba Iulia, Asociația Mierea
Românească şi firma Eurohonig Consulting,
cu sprijinul Federației Asociațiilor Apicole
din România ROMAPIS. Scopul Târgului a
fost facilitarea schimbului de informații de
specialitate

între

toți

cei

implicați

în

apicultura din România, promovarea mierii
şi produselor apicole în scopul creşterii
consumului acestora.
În 28 septembrie 2008, la Blaj,
Consiliul județean Alba prin Compartimentul
dezvoltare economică a participat cu un
stand la a VIII‐a ediție a festivalului
recoltelor Bogățiile Toamnei, organizat de
primăria Blaj şi Consiliul local Blaj. Standul a
fost foarte apreciat de cei prezenți, la fel şi
broşura „ALBA – Județul oportunităților
economice” şi pliantul „Dezvoltarea rurală în
județul Alba”, concepute de compartimentul
dezvoltare

economică,

Evenimentul a pus la dispoziția
studenților, tinerilor absolvenți şi tuturor
celor interesați de dezvoltarea carierei,
oferte de angajare în domenii precum:
industria de maşini şi echipamente, industria
uşoară, industria alimentară, construcții,
instalații,

proiectare,

comerț,

amenajări

interioare, tehnologia informației, financiar‐
bancar, asigurări.

respectiv

compartimentul dezvoltare rurală.
La Târgul de Joburi toţi cei interesaţi au
putut învăţa cum să redacteze un CV,
cum să scrie o scrisoare de intenţie, cum
trebuie să se prezinte în faţa unui
angajator şi cum se desfăşoară un
interviu de angajare.

Redactarea unui CV şi a unei scrisori
de intenție, prezentarea candidatului în fața
angajatorului, desfăşurarea interviului de
selecție au fost câteva din temele de discuție
interesante pentru viitorii angajați, teme
aprofundate în cadrul trainingului Fă‐te
remarcat de angajatori susținut de traineri
Pagina | 79

de la Smart Training din Cluj‐Napoca, filiala

„1 Decembrie 1918”, Inspectoratul Şcolar

Alba Iulia.

Județean şi întreprinderi.

Masa rotundă cu tema Piața muncii –

Prin toate acțiunile întreprinse in

încotro? a reunit actorii principali de pe

domeniul dezvoltării economice, Consiliul

piața forței de muncă: angajatori, formatori

județean Alba a susținut colaborarea dintre

de forță de muncă – instituții de învățământ

administrație şi mediul de afaceri, iar

pre‐universitar şi universitar. Discuțiile s‐au

evenimentul care a încununat cu succes

axat pe teme ca probleme existente pe piața

aceste preocupări a fost Best of Business.

muncii în domenii de interes pentru județul

Obiectivul acestui eveniment a fost

Alba, necesarul de specialişti în județ şi

recunoaşterea

nivelul lor de pregătire preuniversitară şi

performantelor obținute de societățile cu

universitară.

capital românesc, respectiv de cele cu capital

Cu ocazia acestui eveniment a fost

vizitatorilor Târgului datele de contact ale
acestora. Rezultatele concrete ale Târgului
au fost peste 15 angajări efective, baze de
date ale angajatorilor cuprinzând CV‐uri ale
viitorilor angajați, conştientizarea unei mai

evidențierea



redactat un catalog al firmelor şi instituțiilor
prezente în ideea de a pune la dispoziția

si

Best of Business a încununat
colaborarea dintre administrație şi
mediul de afaceri.
Petru al doilea an, au fost evidențiate
performanțele obținute de mediul de
afaceri din județul Alba.

strânse cooperări între principalii actori de



pe piața muncii: angajatori pe de o parte şi
formatorii de forță de muncă pe de altă

străin, din industrie, construcții şi servicii,

parte, având mereu în centru viitorul

precum si de societățile din agricultură,

angajat. Pornind de la această constatare s‐a

respectiv

propus organizarea a două ediții pe an ale

horticol

acestui târg, o ediție de primăvară şi una de

contribuit

toamnă.

economico‐sociala a județului.

sectorul

vegetal,

zootehnic,

si viticol, performante care au
substanțial

la

dezvoltarea

În anul 2008 au continuat întâlnirile

Organizată in 17 Decembrie 2008, a

Comitetului de Dezvoltare Economică având

doua ediție a evenimentului a reunit intr‐o

ca teme de discuție: noutăți legislative fiscale

atmosferă marcată de stil şi eleganță mai

în 2008 , noutăți în legislația muncii,

mult de 250 de invitați, in centrul atenției

facilitarea tranziției de la şcoală la locul de

situându‐se reprezentanții a 74 de societăți

muncă prin parteneriate între Universitatea
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comerciale marcante ale mediului de afaceri
din județ. Au fost prezenți oameni de afaceri,
reprezentanți ai instituțiilor publice din
județ, parlamentari, primari, consilieri, mass‐
media.
Au fost acordate 101 trofee şi 124
diplome pentru cele mai bune realizări în
domeniul investițiilor; exportului; cercetării,
dezvoltării şi inovării; dezvoltării pieței de
capital;

producției

agricole;

pentru

contribuția la bugetul județului; pentru
contribuții

semnificative

susținerea

brand‐ul

la

crearea

județului;

şi

pentru

implicarea in activitățile Consiliului județean
Alba

din

domeniul

economic;

pentru

promovarea mediului de afaceri în mass‐
media; pentru numărul de locuri de muncă
nou create; pentru implicarea în viața
comunității.
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Direcţia Relaţii
Publice şi
informatică
C
Secțiuni:
A. Instituții publice de cultură şi patrimoniu – pp. 82
B. Tineret, învățământ şi relații interinstituționale ‐pp. 88
C. Relații internaționale – pp. 102
D. Achiziții Publice ‐ pp. 109
E. Relații Publice – pp. 111
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Instituţii publice de cultură şi patrimoniu

avut loc o ceremonie la care au participat, pe
lângă oficialități, un mare număr de iubitori
Compartimentul instituții publice de
cultură şi patrimoniu a desfăşurat în anul

de literatură din municipiul nostru. Proiectul

2008 mai multe activități dedicate protejării

s‐a finalizat prin prezentarea CD‐ului realizat

şi promovării bogăției culturale a județului

de TV Cultural și a Albumului de impresii și

Alba.

fotografii adunate pe parcursul călătoriei
‐ împreună cu Primăria și Consiliul

Trenului Regal, în prezența membrilor

Local Alba Iulia și Filiala Alba Hunedoara a

Filialei

Alba

Uniunii Scriitorilor din România, Consiliul

Scriitorilor,

–
în

Hunedoara
18

dec.a.c.,

a

Uniunii

odată

cu

decernarea Premiilor Revistei de cultură
”Discobolul” și ale Uniunii Scriitorilor, Filiala

Proiectul naţional ”Scriitori pe
Calea Regală” , a reunit în
judeţul Alba cele mai
importante nume ale poeziei și
prozei românești contemporane

Alba‐Hunedoara.
‐ evocarea și comemorarea unor

județean a fost partener local al Proiectului
național ”Scriitori pe Calea Regală” , proiect
ce a reunit cele mai importante nume ale
poeziei și prozei românești contemporane
care au făcut un turneu de lectură în cinci
orașe importante ale țării: București, Iași,
Suceava, Alba Iulia și Sibiu, scopul fiind o
campanie pro‐lectură și de promovare a
scriitorilor români contemporani.

personalități din

județul Alba: la Benic,

În anul 2008 a fost inaugurată
Casa Memorială “Fefeleaga”

Trenul Regal a sosit în gara din Alba

Centenar Nicolae Lascu – evocare și sfințirea

Iulia în data de 12 mai 2008, prilej cu care a

unei plăci memoriale; la Bucium, evocare
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Ion

Agârbiceanu

și

inaugurarea

Casei

Fefeleaga ;

județul Alba, acțiune finalizată cu acordarea
unor premii.

‐

Festivalului

‐ Susținere financiară pentru proiecte

Internațional ”Lucian Blaga”, ed.a 27‐a și a

culturale ale ONG‐uri și instituții publice de

primei ediții a Târgului

de carte ”Alba

cultură din județ: Centrul cultural ”Liviu

Transilvana”, participarea la aniversarea a

Rebreanu” Aiud și Fundația Inter‐Art Aiud și

10 ani de existență a Bibliotecii Alba Iulia din

Asociațiunea

Chișinău

”Timotei Cipariu” Blaj, Asociația ”Fiii satului

și

organizarea

înființarea

filialelor

de

la

Wienerneustadt și Knitelfeld (Austria);

ASTRA

Despărțământul

Biia”în organizarea Festivalului ”Cântec și

‐ participarea la aniversarea a

joc pe Târnave – Veta Biriș”, ed.I, festival

600 de ani de la prima atestare a orașului

pentru care s‐au făcut demersuri la OSIM

În anul 2008, elevii indrumati de dascalii lor au realizat o culegere
de legende, participand la un concurs cu premii acordate de
Consiliul judetean Alba. Legendele au fost publicate întrun volum,
cu sprijinul Consiliului judeţean Alba.
Cernăuți,

în colaborare cu Asociația ”Casa

Limbii Române” din Cernăuți.

pentru a deveni marcă înregistrată a
Consiliului județean Alba, a Festivalului de

- Susținere financiară pentru editarea a

colinde ”Sara Crăciunului nost’ ”, proiect ce

25 titluri din categoria culturii scrise, dintre

se adresează copiilor și elevilor din spațiul

care amintim: revista ACASĂ, periodic

rural al județului Alba.

cultural trimestrial; Teodor Haneș, Suflet

‐ Reprezentarea instituției în juriile

metaforic; Glose: revistă a elevilor din

unor concursuri pe teme literare în proiecte

județul

Elegii

ale Inspectoratului școlar județean sau ONG‐

crepusculare; Ştefan Dinică, Neamuri de la

uri și instituții de cultură din județul Alba,

țară; Vasile Pop, La umbră de voie bună;

participarea și implicarea în organizarea

Petre Dan, 90 de ani de la Marea Unire:

ședințelor Cenaclului Bibliotecii județene

Discursuri parlamentare; Paula Romanescu,

”Lucian Blaga”.

Alba;

Dumitru

Mălin,

90 de poeme la 90 de ani de la Marea Unire;

‐

Sprijin financiar și implicare

Cornel Nistea, Ritualul bestiei. Editarea

directă

volumului ”File de legenda”, culegere de

edițiilor din acest an a acțiunilor ”Deniile

realizată de elevi și cadre didactice din

eminesciene” și a Taberei de cultură și

Pagina | 84

în

organizarea

și

desfășurarea

civilizație ”Acasă la noi” la care au participat

culturii tradiționale”La porțile tradiției”,

peste 200 de copii din Republica Moldova,

desfășurat în localități reprezentative pentru

Ucraina, Serbia, Bulgaria, proiecte inițiate de

cele cinci zone etno‐folclorice ale județului,

Astra și Fundația 1 Decembrie 1918 Alba

realizarea unor filme monografice pentru

Iulia.

comunele
‐

Organizarea și desfășurarea

Congresului Spiritualității Românești (Alba
Iulia, 29 nov.‐3 decembrie 2008)., ediție la
care au fost prezenți

280 români din

diaspora, reprezentând 38 de țări ale lumii.
‐ Implicare și susținere financiară
pentru evenimente culturale în parteneriat

Laz,

Săliștea,

Tărtăria,

Arieșeni, Avram Iancu, Roșia Montană,
Horea.

În

colaborarea

cu

Asociația

enologilor și folcloriștilor s‐au organizat
Colocviile
județului

de etnografie și folclor ale
Alba, o manifestare cultural‐

științifică recunoscută pe plan național, cu
participarea unor specialiști din țară și

S‐a continuat cu succes proiectul

În anul 2008 sa continuat cu
succes proiectul ”Cultură pentru
cultură”, o competiţie culturală
unică în ţară, organizată în
scopul promovării culturii
populare.


Televiziunea

Mare,

străinătate.



cu

Almașu

Daia Română, Doștat, Ampoița,

”Cultură

pentru

cultură”,

o

competiție

culturală unică în țară, organizată în scopul
promovării culturii populare și a revitalizării
activității căminelor culturale din satele și
comunele județului Alba, formații artistice
din localități câștigătoare ale acestui concurs
reprezentând județul la Festivalul de folclor

Națională,

Redacția

emisiunii Tezaur folcloric: Festivalul național
”Strugurele de aur” și Concertul extraordinar
de colinde și Cântece de sărbătoare.

al Țărilor dunărene, din Ungaria.
Inițierea unei emisiuni săptămânale,
”Despre Alba, despre noi” realizată în
colaborare cu Radio Reîntregirea Alba Iulia,

‐ Susținerea financiară și implicare

emisiune menită să contribuie la vizibilitatea

în organizarea unor sărbători ale satului:

consiliului județean și a acțiunilor acestuia în

”Datină străbună pe Secaș”, manifestare

toate domeniile de activitate.

tradițională pentru Țara Secașelor, care se
desfășoară prin rotație în localități din
județul Alba și județul Sibiu; ”Fiii satului” din
localitățile

Biia,

Cenade,

Pian,

Turdaș,

Cetatea de Baltă, proiectul de promovare a
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Atenția acordată actului cultural
în mediului rural a urmat două axe
principale:

‐ Cofinanțarea proiectelor culturale:
a). susținerea proiectelor culturale
derulate de instituțiile care au ca principal
obiectiv

conservarea

şi

”Țara

Moților

–

patrimoniu

cultural

european” și ”Tradiții uitate”.
În

valorificarea

acelaşi

timp

eficientizarea

patrimoniului cultural rural ‐ respectiv

activităților culturale ale instituțiilor a fost

Centrul de cultură „Augustin Bena”şi Muzeul

susținută

Național al Unirii Alba Iulia;

modificările

b). intervenția directă a Consiliului
județean Alba prin susținere sau co‐finanțare

şi

prin

informările

legislative

desfăşurarea

privind

referitoare

la

specifice

şi

activităților

modificarea Regulamentelor de organizare şi

Responsabilii expoziţiilor etnografice din judeţul Alba au trecut
printrun amplu process de pregătire realizat împreună cu
Ministerul Culturii, obţinând diploma de “Custode de expoziţie”.
funcționare.
b). Intervenția directă a Consiliului
județean

Alba

pentru

valorificarea

patrimoniului cultural al mediului rural a
urmat trei direcții principale:
‐

instruirea

responsabililor

expozițiilor etnografice: printr‐un proiect

de proiecte.

derulat de compartiment s‐au organizat prin

a). Susținerea proiectelor culturale

Centrul

de

Pregătire

Profesională

în

din mediul rural derulate de instituțiile

domeniul culturii, din cadrul Ministerului

subordonate

atât

Culturii şi Cultelor, cursuri de specializare

sprijinirea proiectelor precum: Fragmente

pentru responsabilii de expoziții etnografice;

din universul credinței, Arheologie urbană,

cursurile s‐au finalizat cu diploma de

Cultură pentru Cultură, La porțile tradiției şi

Custode expoziție; beneficiind de sprijinul

creației populare, precum şi realizarea unor

specialiştilor întâlnirile tematice au avut

expoziții

scopul de a instrui personalul pentru

de

au

avut

în

valorificare

vedere

a

moştenirii

culturale identificate de cercetările din teren.

organizarea

corectă

a

unei

expoziției,

tratarea şi protejarea obiectelor, întocmirea
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evidenței conform fişei analitice de obiecte,

materiale

etc.

prezentare în domeniul culturii.

care

au

întregit

mapa

de

Prin compartimentul de cultură al
Consiliului județean Alba, instituțiile din
domeniul culturii au beneficiat de informări
privind

desfăşurarea

unor

cursuri

de

perfecționare în domeniul culturii, sau
posibilități de aplicare la diferite oportunități
de finanțare cu derulare în anul 2008 sau
2009 precum: programul Promocult, AFCN‐
proiecte

editoriale,

culturale,

Tineret

AFCN
în

–

acțiune,

proiecte
Sau realizat mai multe cataloage şi
material modern de prezentare ce au ca
scop promovarea şi protejarea culturii
material şi imateriale din judeţul Alba.

Agenda

culturală MCC 2008, Mecanismul Financiar
SEE, FEADR.

Promovarea

Prin programul de reabilitare şi

tradițiilor

și

construcție aşezăminte culturale din mediul

meșteșugurilor populare prin organizarea

rural şi mic urban au fost obținute finanțări

Uliței meșterilor populari la Târgul de fete

pentru 11 primării din mediul rural şi 2

de

primării din mediul mic urban.

meșterilor populari

pe

Muntele

Găina

cu

participarea

din județele Alba,

Bistrița, Bihor, Arad, Cluj, Hunedoara (
acordarea unor premii pentru cele mai
reprezentative

meșteșuguri

:

ceramică

populară, cusături țesături, arta lemnului,
instrumente

populare

–

tulnice)

și

organizarea expoziției meșterilor populari
din județul Alba (în colaborare cu Școala de
A CUNOAŞTE, A IUBI ‐ Patrimoniul
cultural al mediului rural: având ca scop
protejarea moştenirii culturale, s‐au realizat

arte și meșteșuguri din cadrul centrului de
cultură ”Augustin Bena”).
Cunoașterea și promovarea culturii

materiale de prezentare: DVD multimedia,

tradiționale

catalog Bisericile de lemn‐ patrimoniu

”Datinile Albei pentru toți Românii” :

imobil,

diferite

județ ( Alba Iulia, Câmpeni, Avram Iancu,

momente precum Încoronarea şi Mineritul,

Horea, Sebeș, Aiud) în țară (București,
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vederi

reprezentând

prin

expoziția

itinerantă
în

Timișoara, Cluj, Craiova) și în străinătate
(Franța și Republica Moldova)
‐

Monitorizarea

activității

expozițiilor etnografice din zonele Alba,
Sebeș și Aiud‐Ocna Mureș, consiliere

și

evaluare în cadrul concursului ”Satul meu de
altădată”,
promovării,
activității

concurs

inițiat

valorizării

și

responsabililor

în

scopul

recunoașterii
de

expoziții

etnografice organizate în cele cinci zone ale
județului,

expoziții etnografice a căror

prezență în viața comunității va conferi
dimensiunea unui spațiu viu de promovare a
identității spirituale a satului.
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Tineret, invatamant, relatii interinstitutionale

''Cupa oraşelor la fotbal''
Reprezintă un proiect ce s‐a bucurat
2008,

de un mare succes in rândul copiilor si

Compartimentul tineret, învățământ şi relații

tineretului din județ, fiind implicați mii de

interinstituționale a desfăşurat o serie de

participanți la aceasta competiție in care

acțiuni cu impact la nivel județean şi

fiecare

național, urmărind promovarea județului

participare, iar echipele înscrise in concurs o

Alba şi dezvoltarea unui parteneriat solid cu

minge

sistemul de învățământ.

recompensați cu premii, cupe si medalii. De

În

decursul

anului

elev
de

a

primit

fotbal.

o

Copiii

diploma
au

mai

de
fost

remarcat faptul ca aceasta competiție a
"Campionul de mâine"
Concurs județean de tenis de masa
pentru categoriile gimnaziu urban si rural,

început la nivel de scoală, continuând cu
etapele pe localitate, zone si județ, atât
pentru ciclul gimnazial cat si pentru cel
liceal.

precum si liceal, separat pentru masculin si
feminin. Concursul a început cu etapele
locale si a continuat cu cele zonale si
județene. Câstigatorii au fost recompensați
cu premii, cupe si medalii. Toți participanții
au primit diploma de participare, iar şcoala
câstigatoare pentru fiecare zona a primit o
masa de ping‐pong.
"Cupa satelor la fotbal"
Acțiune similara, de aceasta data
pentru

mediul

rural,

care

urmăreşte

promovarea sportului de masa, precum si
identificarea
talentați.
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si

promovarea

tinerilor

"Atletismul, sportul sporturilor"
Acțiune deosebit de complexa, care a
implicat competiții locale, zonale si finale

rândul elevilor a dragostei pentru natura,
prin acțiuni culturale , sportiv turistice si
ecologice.

județene, pentru tetratlon si cros , la

Concurs național de desene

secțiunile gimnaziu, urban si rural, precum si

Competiție de desene pe teme

ciclul liceal. Prin aceasta acțiune s‐a urmărit

ecologiste:

dezvoltarea spiritului competițional si de

națională a consiliilor județene din România

fair‐play,

promovarea

si Consiliul județean Hunedoara, in calitate

tinerilor talentați, promovarea sportului de

de gazda; este o acțiune de anvergura,

masa.

realizata la propunerea provinciei East

identificarea

si

EAST

MIDLANDS,

Uniunea

Midlands din Marea Britanie, in urma căreia
câștigătorul
Două dintre cele mai appreciate
apreciate proiecte ale Consiliului
Județean Alba, destinate tinerilor, au
continuat şi în anul 2008. Este vorba de
proiectul “ProNatura” şi de “Expediție în
Carpați”.

din

România

urmează

sa

petreacă 2 săptămâni in Anglia, cu prilejul
concursului de desene pe teme ecologice
organizat de aceasta regiune. Reprezentanții
județului nostru, respectiv Şcoala cu clasele
1‐8

nr.4

Cugir,

desemnata

in

urma

concursului județean organizat de Consiliul
județean Alba s‐a clasat pe un onorant loc 2.
"Pro natura 2008"
Cea

mai

complexa

acțiune

organizata de către compartimentul tineret‐

Copilărie pentru toți copiii
Este

genericul

unei

acțiuni

invatamant, relații interinstituționale din

organizata in colaborare cu cercul de design

consiliul județean, desfăşurată in cadrul a 9

textil din Clubul Copiilor Cugir, care a

secțiuni, menite sa duca la promovarea in

implicat participarea in activitați educative
extraşcolare, in cadrul acestui cerc, a copiilor
de etnie Roma. Finalizarea acțiunii s‐a făcut
printr‐un concurs dotat cu diplome si premii,
in cadrul oferit de expoziția cu lucrarile
copiilor romi realizate pe parcursul acțiunii.
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“Micul pilot” Alba Iulia

“Legendele județului“

Concurs județean de karting, având

Elevii îndrumați de dascălii lor au

drept miza acordarea de către Consiliul

realizat o culegere de legende, participând la

județean

un concurs cu premii acordate de Consiliul

Alba

a

unui

jart

echipei

câștigătoare.

Expediție in Carpați ‐ Intregalde ‐ Grădiştea
de Munte
Acțiunea realizata in parteneriat de
către Consiliul județean Alba cu Ministerul
Justiției si Ministerul Educației Cercetării si
Tineretului,

si‐a

propus

printre

altele

reintegrarea unor delicvenți minori din

județean Alba. In urma acestei acțiuni a fost
tipărita o carte purtând acest titlul in care
sunt consemnate lucrarile culese de copii.

„Educație rutieră şi prevenirea accidentelor
centrele de detenție Buziaş, Tg.Ocna, Găieşti,

de circulație în rândul copiilor şi tinerilor”

Bîrcea si Aiud, care alături de tineri cu
rezultate bune la învățătură și purtare din
Alba si Bucureşti au realizat marcaje
turistice, acțiuni ecologice si alte activități
educative extraşcolare.

Această activitate s‐a desfăşurat în
perioada februarie‐iulie 2008 şi a constat în:
‐ formarea şi funcționarea patrulelor
preşcolare

din

cadrul

unităților

de

învățământ stabilite în funcție de gradul de
risc al elevilor la accidente; Ele au funcționat
pe parcursul întregului an după un program
stabilit de IPJ Alba în colaborare cu unitățile
şcolare respective.
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Tot în programul de educație rutieră, în
data de 1 noiembrie 2008 s‐a desfăşurat în
‐

desfăşurarea

concursurilor

pentru

Blaj „Cupa Voicu”‐ Ediția a V‐a. la acest

preşcolari şi şcolari clasele I‐IV: „Micii

concurs

Pietoni”,

participat echipaje din 8 județe, respectiv:

„Conducerea

Tricicletelor,

interjudețean

participat aproximativ 3000 de copii;

Constanța, Sălaj, Sibiu şi Alba. Acest program
pentru

elevii claselor IV‐VII – „Educația Rutieră –
Educația pentru Viață” – la care au participat
echipaje formate din 4 elevi (2 fete şi 2

a

fost

organizat

în

Vaslui,

au

Satu

concursului

Maramureş,

biciclete

Bicicletelor” şi „Desene pe Asfalt”, unde au

‐ desfăşurarea

Mare,

de

Bihor,

parteneriat

cu

Inspectoratul Județean de Poliție Alba, iar
câştigătorilor li s‐au dat premii materiale. Au
fost de asemenea tipărite pliante şi afişe
privind educația rutieră a tinerilor.
„Sanitarii Pricepuți”.
Programul s‐a desfăşurat în perioada
februarie‐iunie

2008,

participanții

fiind

elevii claselor V‐VIII şi IX‐XII, organizați în
echipaje a câte 6 tineri. S‐au stabilit 9 zone
pe județ, au participat 500 elevi, au fost
premiați 320, urmând ca la faza județeană să
băieți);
‐ organizarea unor expoziții de desene,
concursuri de proiecte şi panouri în şcoli

participe locurile I ale fazelor zonale. La faza
județeană au participat 110 elevi, dintre care
36 au fost premiați (locul I, II şi III).

despre micul pieton.
„VTM Alba Motor”
„VTM Alba Motor Challenge”,
etapele III şi IV ale Campionatului
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Național de Viteză pe Traseu Montan ‐

Obiectivul programului a fost asigurarea

Competiția s‐a desfăşurat în Straja pe

de către consiliul județean Alba, a condițiilor

perioada 06‐07.06.2008. Au participat 38

necesare pentru deplasarea în Alba Iulia a

de piloți licențiați. Implicarea mass‐

elevilor din mediul rural în vederea vizitării

media a dus la o bună informare a

Muzeului Național al Unirii, Sălii Unirii,

populației şi implicit la o participare

Traseului celor 3 fortificații, Catedralelor

importantă a acesteia la eveniment.

Ortodoxă şi Romano‐catolică, precum şi

Județul Alba a obținut primele locuri la

vizionării

toate categoriile de concurs.

reprezentație a actorilor Teatrului de păpuşi

unui

spectacol

de

teatru,

„Prichindel”. Acțiunea se desfăşoară pe
perioada

aprilie‐decembrie

2008,

iar

participarea a fost de 3000 de elevi din
şcolile din mediul rural al județului Alba.

„VTM Straja – 2008”
Etapele XI şi XII ale Campionatului
Național de Viteză pe Traseu Montan

‐

competiția s‐a desfăşurat la Straja în
perioada 10‐11.10.2008. A fost o competiție
la care au participat 28 piloți licențiați,

„Mureş ‐ apă, natură, cultură”

dintre care au fost prezente nume precum:

Programul a presupus realizarea unei

Bogdan Marişca, Marco Tempestini, Daniel

expediții, prima de acest gen din estul

Ungur, Dan Onoriu. Ambele competiții, atât

Europei, care a avut drept scop o refacere a

din puncte de vedere al organizării cât şi al

traseului istoric (antic) al plutăritului pe

participanților, au avut un impact pozitiv

Mureş legat de transportul transfrontalier al

asupra admiratorilor acestui sport, precum

alimentelor şi minereurilor. Acțiunea s‐a

şi asupra imaginii județului Alba.

desfăşurat pe traseul: Alba Iulia (portul
Partoş)‐ Pâclişa‐ Vințu de Jos‐ Şibot ‐Gelmar‐

„Să vedem ‐ să ştim ‐ să ne distrăm”

Uroi‐Sălciua‐Săvârşin‐ Lipova‐ Arad‐Nădlag ‐
Mako‐Szeged pe o perioadă de 15 zile.

Pagina | 93

Austria,
Expediția a mai cuprins şi acțiuni legate
de

conştientizarea

comunităților

locale

Germania

şi

Italia.

În

cadrul

evenimentului au fost organizate şi acțiuni
pentru promovarea imaginii județului Alba,.

riverane cu privire la valoarea ico‐turistică a
râului Mureş, precum şi consultarea acestora
pentru găsirea unor noi proiecte legate de
Mureş.

Expediția “Mureş – apă şi
natură” este prima de acest gen
din estul Europei.

Ea a avut ca scop refacerea
traseului istoric (antic) al
plutăritului pe Mureş, legat
de transportul transfrontalier
al alimentelor şi minereurilor.

Finala Campionatului Național Individual
de Şah pentru Nevăzători

Campionatul

s‐a

desfăşurat

în

Hunedoara în perioada 2‐9.11.2008 şi au
participat 18 concurenți din județele: Alba,
Vâlcea, Mureş, Cluj, Teleorman, Botoşani,
Suceava, Buzău, Argeş, Neamț, Bistrița şi
municipiul Bucureşti.
Având în vedere situația specială a
concurenților, fondurile alocate de Consiliul
județean Alba au fost destinate pentru
cheltuielile privind cazarea, transportul şi
masa participanților la campionat.
„Județul Alba ‐ pe unde radio”

Reprezentantul județului Alba la acest
campionat s‐a plasat pe locul 15.

Simpozionul a fost organizat la data de
23 iulie 2008 în Alba Iulia. Au participat
peste 350 radio‐amatori din 40 județe ale

„Cupa Unirii”‐ la bridge

țării, precum şi 25 radio‐amatori din

Proiectul se referă la un concurs

Ungaria, Rep. Moldova, Bulgaria, Serbia,

internațional de bridge la care au participat
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176 jucători din care 40 sunt ocupanți ai

Cu această ocazie elevii au vizitat

primelor locuri în campionatele similare din

atelierul de olărit Săcel, jud. Maramureş,

țară şi străinătate; Lotul Național de Juniori

Muzeul Tărăncii Române Dragomireşti, Casa

la bridge, precum şi reprezentanți din

Memorială „George Coşbuc”, Muzeul de la

străinătate,

vice‐campionul

Săpânța şi, de asemenea, au mai participat şi

mondial de la Beijing, campioni balcanici şi

la parada portului popular, precum şi la

jucători

Festivalul de folclor „Câte flori pe Iza în sus”.

respectiv

care

au

ocupat

locul

3

în

Campionatele Europene.
Datorită
calității

modului

competiției

de

şi

organizare,

numărului

de

„Cupa Unirii 2008”‐ ediția a 3‐a la tenis de
câmp în sală

participanți, concursul din Alba Iulia, ca şi
coeficient în țara noastră, este clasat pe locul
Competiția a avut loc în perioada 21‐

3.
„Din Ardeal în Maramureş”

23.11.2008 şi a fost dotată cu Trofeul
Campionilor la Dublu masculin (seniori şi
veterani). La acest eveniment au participat

Acest eveniment s‐a desfăşurat în

nume consacrate ale tenisului din toată ţara

perioada aprilie ‐ mai 2008 şi a avut ca

(Niculescu Adrian, Donescu Sorin, Anghel

obiectiv

păstrarea

Colea, Gorgan Silviu), iar invitatul special -

obiceiurilor şi tradițiilor locale, valorificarea

Florin Segărceanu - a participat la un program

aptitudinilor artistice în rândul elevilor şi

de tenis-show alături de

cultivarea

cercetare,

campioni ai României la tenis, copii de 11-12

analiză şi interpretare a culturii populare

ani din jud. Alba: Bogdan Borza, Vlad bucur,

locale.

Miriam Bulgaru etc. Premierea câştigătorilor

cunoaşterea

interesului

şi

pentru

actualii şi viitorii

locurilor 1 şi 2 la categoria 35‐50 ani a fost
făcută de Consiliul județean Alba.
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„Iarna sufletului de copil” ‐ concurs de

colaboratori activ‐voluntari şi, de asemenea,

literatură şi arte plastice

s‐au acordat 5 premii de excelență.
Gala a fost organizată în parteneriat

Concursul s‐a aflat la ediția a 3‐a şi a

cu Direcția pentru Sport a Județului Alba.

avut următoarele obiective: cunoaşterea şi

Premiile acordate de Consiliul județean Alba

promovarea potențialului de creativitate a

au fost pentru primii 10 sportivi, primii 3

tinerilor,

de

antrenori şi primii 3 conducători de cluburi

experiență între tinerii cu pasiuni pentru

sportive din județul Alba. Gala s‐a bucurat de

artă şi ataşament față de valorile creației

o

artistice româneşti.

prezența tuturor categoriilor de mass‐media,

organizarea

unui

schimb

Au participat elevi de la şcolile generale
şi licee cu vârste cuprinse între 7‐19 ani, din
județul Alba şi județele învecinate.

largă

participare,

s‐a

desfăşurat

în

iar premierile au avut loc într‐un cadru
deosebit. Numărul participanților a fost de
aproximativ 160 de persoane.

Consiliul județean Alba, din fondurile
alocate, a premiat un număr de 28 de copii,
respectiv locurile 1, 2,3 şi prima mențiune.

Gala Sportului 2008‐ ediția a 3‐a

„Cunoaşte România ‐ importanța realizării
Marii Uniri din 1 decembrie 1918”

Acțiunea

a

avut

drept

grup‐țintă

aproximativ 400 de copii ocrotiți în cele 11
aşezăminte

sociale

ale

Arhiepiscopiei

Organizarea acestei gale se face anual

Ortodoxe Române şi Asociației Filantropia

şi urmăreşte evidențierea şi premierea celor

Ortodoxă Alba Iulia. Prin această activitate s‐

mai buni sportivi ai județului.

a avut în vedere în primul rând dezvoltarea

Anul acesta în cadrul galei au fost
premiați un număr de 36 sportivi (şah,
haltere, atletism, karate, înot, box, tenis, judo,
culturism şi taekwondo), 14 antrenori (C.S.
Unirea Alba Iulia, C.S. Atletic „Mica Romă
Blaj”, CL Municipal de Şah Alba Iulia, B.C.
„Nicolae Linca” Alba, C.S. „Koryo” Blaj, C.S.
Fudocan Sebeş etc.), 3 conducători de cluburi
(C.S. Unirea Alba Iulia, C.S. „Dojokan Activ”,
L.P.S. Alba Iulia), 5 sportivi veterani, 11
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sentimentului

de

patriotism

în

rândul

acestor copii. Acest lucru s‐a realizat prin

tipărirea şi distribuirea de pliante şi broşuri
în fiecare aşezământ social şi în prezența
unor cadre didactice voluntare, care au avut
rolul de a le explica momentele semnificative
ale Marii Uniri, contextul istoric şi politic al
înfăptuirii

unirii,

personajele

implicate,

pozele şi povestirile tipărite. Toate aceste
tipărituri au fost realizate cu sprijinul
Consiliului județean Alba.

În cadrul acestei acțiuni au fost
organizate 11 tabere a câte 20 tineri/tabără.
Au fost desfăşurate activități privind
organizarea unor ateliere de pictură icoane,
întâlniri cu artiştii plastici, drumeții, sesiuni
de dezbateri şi activități interactive, vizitarea
unor obiective istorice şi religioase din zonă,
organizarea de mini‐cursuri de muzică şi
dans popular, seri culturale, jocuri de

Dezbateri cu studenții pe probleme specifice
tineretului

creativitate etc.
Au participat aprox. 286 de tineri cu

Aceste dezbateri au fost organizate sub

vârste cuprinse între 11 şi 24 ani din Baia de

forma unor consfătuiri la care au participat

Arieş, Sighişoara, Lupşa, Muncel, Oaşa, Cetea,

studenții creştini ortodocşi şi unde s‐a

Strungari, Dumbrava şi Subpiatră.

discutat probleme de promovare a valorilor
creştine, stabilindu‐se şi redactându‐se şi
strategia comună a Asociațiilor studențeşti
din țară. Studenții participanți au fost din 5
centre universitare.

Organizarea de tabere tematice pentru


Județul Alba a găzduit o important
reuniune a asociațiilor studenților
creşti ortodoxi, unde s‐a redactat
strategia de promovare a valorilor
creştine în rândul studenților

Simpozionul „Societatea şi Biserica
Românească în Transilvania în a doua
jumătate al secolului al XIX‐lea”

Lucrările

simpozionului

s‐au

desfăşurat în aula „Dumitru Stăniloaie” a
Facultății de Teologie Ortodoxă Alba Iulia. Au
participat 250 de tineri din județele Alba,
Mureş, Cluj şi Sibiu. Cu această ocazie, au fost
tipărite afişe, pliante, precum şi un material
omagial de promovare a rolului Marelui
Ierarhic Andrei Şaguna în cultura şi istoria
transilvană.


tineret
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Olimpiada interjudețeană de religie şi
concurs de creație

Olimpiada s‐a desfăşurat în Alba Iulia

A fost o competiție împărțită pe categorii

şi au participat 150 de elevi ai claselor V‐XII

de vârste masculin şi feminin, începând de la

din județele Alba, Hunedoara, Cluj, Sălaj,

12 ani şi până la veterani. Au fost organizate

Bihor şi Satu Mare.

curse de 600m, 1000m, unde premierile au
fost făcute în ordinea sosirii pe categorii de
vârstă masculin şi feminin, şi cursa de

Judeţul Alba a găzduit în anul
2008 etapa interjudeţeană a
olimpiadei de religie, concurs la
care au participat 150 de elevi ai
claselor VXII din judeţele
Transilvaniei.

3000m, unde premiile au fost acordate
primilor 10 sosiți masculin şi feminin,
indiferent de vârstă.

„Prietenii pompierilor”
Acțiunea s‐a desfăşurat sub forma unui
concurs, teoretic şi practic, la care au
participat elevi ai ciclului gimnazial şi liceal

La concursul de creație au participat
36 de elevi ai claselor IX‐XII din județele Cluj,
Mureş şi Harghita.

de pe întreg teritoriul județului Alba. Prin
acest concurs s‐a urmărit în mod special
îmbogățirea

cunoştințelor

în

domeniu,

precum şi atragerea a cât mai mulți copii în
astfel de acțiuni.

„Cupa Câmpia Libertății Blaj”

Consiliul județean Alba a acordat premii
Obiectivul acestei activități

a fost

organizarea unei competiții de cros care s‐a
desfăşurat
10.05.2008.

în

mun.

Blaj

în

data

echipajelor ocupante a locurilor 1, 2 şi 3‐
clasele V‐VIII şi IX‐XI.

de
Campionatul Național de Tenis, în sală,
pentru copii
Campionatul a avut loc în perioada 1‐
7.02.2008 şi s‐a adresat categoriei de vârstă
12 ani, băieți şi fete. A fost organizat în Alba
Iulia de către Federația Română de Tenis în
colaborare

cu

Clubul

sportiv

„Constructorul”Alba şi Clubul sportiv tenis‐
club „Vlad Bucur”.
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de resurse pentru tineret Bălți ‐ Republica
Moldova.
Probele concursului au fost de
orientare turistică, turism aplicativ, prim‐
ajutor, ecologie, îndemânare etc.
Participanții pe perioada competiției
au beneficiat şi o deplasare în Alba Iulia,
A

fost

o

competiție

sportivă

în

premieră pentru municipiul Alba Iulia, fiind
considerată una din cele mai importante

ocazie în care au vizitat Cetatea Albei,
Mausoleul din Dealul Furcilor şi Traseul
celor trei fortificații.

competiții naționale.
„Cupa Crăciunului 2008 la fotbal”

„Dialog intercultural”

Manifestarea s‐a desfăşurat sub
forma unui campionat regional de mini‐

Acțiunea s‐a desfăşurat în baza

fotbal la care au participat 600 de jucători

Protocolului dintre județul Alba şi județul

(40 echipe a câte 15 jucători fiecare). Prin

Tolna (Ungaria), unde a fost prevăzută

acest proiect, desfăşurat în perioada 10‐

organizarea unei tabere tematice de dialog

23.12.2008, s‐a reuşit o bună promovare a

intercultural în județul Tolna pentru elevii

potențialului sportiv din județul Alba, dar şi
o dezvoltare de noi relații socio‐umane între
persoanele

implicate

în

organizarea

evenimentului, comunitățile unde au avut loc
competițiile

şi

participanți,

respectiv

jucători.

Protocolul de colaborare cu judeţul Tolna
din Ungaria a permis realizarea unei noi
ediţii a taberei de dialog intercultural,
unde elevii din judeţele Tolna şi Alba au
avut ocazia să cunoască, reciproc, valorile
culturalistorice ale celor două judeţe.

„Trofeul Cheile Vălişoarei”
În perioada 15‐18 mai 2008 a avut

din județul Alba.

loc concursul de turism aplicativ „Trofeul

Această acțiune a facilitat realizarea

Cheile Vălişoarei”. Au participat 40 elevi de

unor contacte între tinerii din cele două

la Palatele Copiilor din Braşov, Brăila,

județe, precum şi promovarea reciprocă a

Botoşani, Oradea, de la Cluburile copiilor

valorilor cultural‐istorice prin intermediul

Întorsura Buzăului, Motru, Paşcani şi Centrul

schimburilor interşcolare. La acest program
au participat 20 elevi din județul Alba.
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separate,

pentru

masculin

şi

feminin,

respectiv 10‐12 ani, 12‐14 ani, 14‐16 ani.

„Expediție în Carpați”
Desfăşurat în perioada iulie‐august
2008, programul a avut un caracter educativ,
respectiv

de

influențare

pozitivă

„Bicentenarul naşterii Marelui Ierarh Andrei

a

Şaguna”

trăsăturilor comportamentale moral‐volitive
a unor categorii de delicvenți minori.

Activitatea s‐a desfăşurat sub forma
unui simpozion aniversar, lucrările acestuia

Grupul‐țintă a fost selectat din

fiind organizate de Seminarul Teologic

Centrele de reeducare Buziaş, Găieşti, Târgu

Ortodox Alba Iulia în data 27.09.2008. Cu

Ocna şi din penitenciarele Barcea şi Aiud.

această ocazie a fost editat şi un volum

Alături de aceştia au participat, în număr

omagial, iar participanții au fost tineri şi

egal, şi elevi cu rezultate bune la învățătură

profesori universitari din Sibiu, Cluj şi alba

şi purtare din Bucureşti, Alba şi Bihor.

Iulia.

Au fost organizate activități prin
care

„copiii‐problemă”

să

cunoască

„Acasă la noi”‐ ediția a XII‐a

şi

însuşească unele percepte morale şi de
conduită,

să

conştientizeze

atitudinea

comunității şi reabilitarea prin muncă în
folosul acesteia, precum şi importanța unei
mâini întinse către tinerii care au greşit şi îşi
ispăşesc pedeapsa.
S‐au organizat de asemenea excursii,
drumeții, întreceri sportive, vizite mănăstiri

Tabăra

de

cultură

şi

civilizație

românească „Acasă la noi” a fost deschisă
elevilor din afara granițelor țării (Basarabia,
Bucovina, Serbia, Bulgaria, Transnistria etc.)
şi avut drept scop contactul românilor din
afara granițelor cu civilizația, cultura şi limba
română în țara‐mamă. Organizarea taberei la
Alba

Iulia

a

reprezentat

o

excelentă

şi biserici, demonstrații de prim‐ajutor.

„Orientarist”
A fost un concurs național de
orientare sportivă, s‐a desfăşurat în luna
iulie 2008 şi au participat 10 județe cu 60
elevi. S‐au derulat 2 etape, cea clasică pe
Dealul Mamut şi etapa de sprint în Parcul
Cetate. Au fost trei categorii de concurs
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A fost organizată cea dea 12a
ediţie anuală a taberei de
cultură şi civilizaţie “Acasă la
noi”, tabără destinată elevilor
din Basarabia, Bucovina, Serbia,
Bulgaria şi Transnistria.

modalitate de a face cunoscute valorile

de copii ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române

româneşti existente în municipiul nostru şi

şi Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

promovarea acestora înafara graniței.
Tabăra s‐a desfăşurat de‐a lungul a 12

Au fost vizitate obiective turistice

ani şi au participat sute de copii din țările

din țară, s‐au făcut drumeții, s‐au organizat

învecinate României.

jocuri şi activități în aer liber şi s‐au făcut
exerciții pentru dezvoltarea unor abilități de

„Aripi spre viață”‐ program de socio‐

comunicare, relaționare şi orientare.

animație şi de dezvoltare a abilităților de
viață a copiilor aflați în casele de tip de

„Jocul cuvintelor”

familial
Programul

s‐a

Programul s‐a desfăşurat sub forma
în

unui concurs de creație literară pentru elevii

perioada iulie‐august 2008 şi a urmărit

claselor II‐VI în perioada aprilie‐mai 2008.

dezvoltarea

viață

Concursul a avut caracter județean, a urmărit

independentă a copiilor cu risc crescut de

dezvoltarea creativității şi exprimării scrise a

abilităților

desfăşurat
de

excluziune socială din județul Alba.

elevilor, iar câştigătorii au fost stabiliți de
juriu pe baza lucrărilor de creație literară
depuse.

„Au fost organizate tabere
tematice şi excursii pentru 130 copii

„Cetatea copiilor”
Activitatea s‐a organizat sub forma

proveniţi din casele de copii ale

unui Festival de joacă în aer liber. Au

Arhiepiscopiei Ortodoxe Române şi

participat aproximativ 30 elevi angrenați în

Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba

activități extraşcolare de tehnică aplicativă

Iulia.

sau de educație rutieră. S‐a concurat pe

Alte evenimente au vizat

categorie de vârstă cu carturi de 50 cp, 60 cp

creşterea gradului de incluziune

sau 80 cp pe un circuit din fața Parcului

socială a copiilor săraci.”

Au fost organizate tabere tematice şi
excursii pentru 130 copii proveniți din casele
Pagina | 101

Cetate din Alba Iulia.

„Ziua copilului în culori”
Programul

a

urmărit

creşterea

gradului de incluziune socială în rândul
copiilor săraci cu risc crescut de abandon
şcolar şi familial. Beneficiarii programului au
fost 400 de copii din Centrele de zi şi Casele
de copii ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
şi Asociației Filantropiei Alba Iulia. Pentru
aceşti copii au fost organizate expoziții cu
lucrările lor în incinta Catedralei Ortodoxei
Române cu ocazia Zilei Internaționale a
Copilului şi au fost efectuate vizite la
obiectivele turistice din municipiul Alba
Iulia.
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Relaţii internaţionale

amenajarea, în cadrul Casei La Manche, a
unui
În

anul

2008

activitatea

Compartimentului Relații Internaționale din
cadrul

Consiliului

județean

Alba

relațiilor

descentralizată

cu

de

cooperare

regiunile

Comunicare.

Public
Acest

de

Informare

spațiu

public

şi
de

informare şi comunicare este un centru de

s‐a

concretizat în proiecte şi acțiuni dedicate
dezvoltării

Spațiu

partenere,

precum şi promovării internaționale a

Casa “La Manche” este un centru de
resurse multimedia destinat
schimbului de cunoştinţe şi
experienţe între utilizatorii din
judeţul Alba şi cei din La Manche,

județului Alba.
resurse multimedia destinat schimbului de
În ceea ce priveşte cooperarea
descentralizată

între

judeţul

cunoştințe şi experiențe între utilizatorii din

Alba,

județul Alba şi cei din La Manche, un loc de

România şi departamentul La Manche,

întâlniri virtuale între tineri, angajați, cadre

Franţa principalele acțiuni au vizat:

didactice sau cetățeni, actori din cele două

Proiectului

teritorii, interesați de cooperarea dintre cele

„Crearea a 3 Agenții pentru Managementul

două comunități. Implementarea acestui

Energiei în La Manche (Franța), Alba

proiect va contribui la dezvoltarea difuzării

(România) şi Ios (Grecia)”, prin crearea

de informații, schimburi de experiențe,

Agenției Locale a Energiei Alba – ALEA – şi

acțiuni colective, promovarea teritoriilor,

demararea activității acesteia, în acest sens

crearea de relații între cele două comunități

asigurându‐se logistica necesară organizării

locale, precum şi la un acces sporit la diferite

concursurilor pentru recrutarea directorului

tipuri de informații pentru locuitorii celor

ALEA

acesteia,

două teritorii. De asemenea va da naştere şi

corespondența cu ceilalți parteneri externi ai

unor parteneriate şi proiecte în diferite

proiectului,

şi

domenii de interes, programe de schimburi

Comisiei

şi de formare la distanță, urmate de întâlniri

*

Implementarea

şi

transmiterea

a

personalului

precum
de

şi

traducerea

materiale

concrete, față în față.

Europene, co‐finanțatorul acestui proiect;
*

Finalizarea

părții

a

doua

a

Proiectului „Să ne cunoaştem mai bine”,
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*

O

componentă

importantă

a

cooperării dintre cele două regiuni a

constituit‐o şi schimbul de specialişti. Unul
dintre aceste schimburi a vizat sectorul
lucrărilor de investiții pentru amenajarea,
consolidarea şi întreținerea drumurilor de
interes județean / local. În acest sens, o
delegație de specialişti, reprezentanți

ai

Direcției de Infrastructură şi Transporturi şi
ai Agențiilor Tehnice Departamentale din La
Manche s‐a aflat, în perioada 07‐11 aprilie

Sau realizat reuniuni consacrate
politicilor referitoare la peisaj şi
urbanism, în principal la peisajul
cultural, cu participarea unor
specialişti în domeniul peisajului şi
urbanismului de la C.A.U.E. al La
Manche.

2008, în județul Alba pentru a realiza o serie
de

studii

şi

expertize

de

specialitate
* În perioada 01‐04 aprilie 2008 la
Alba Iulia au fost organizate o serie de

O delegaţie de specialişti,
reprezentanţi ai Direcţiei de
Infrastructură şi Transporturi şi ai
Agenţiilor Tehnice Departamentale din
La Manche sa aflat, în perioada 0711
aprilie 2008, în judeţul Alba pentru a
realiza o serie de studii şi expertize de
specialitate referitoare la lucrările de
investiţii şi de întreţinere a
drumurilor.

reuniuni consacrate politicilor referitoare la
peisaj şi urbanism, în principal la peisajul
cultural, cu participarea unor specialişti în
domeniul peisajului şi urbanismului de la
C.A.U.E. al La Manche. Pe agenda de lucru a
cestor întâlniri s‐au aflat: vizite de studiu în
zona Râpa Roşie şi în comuna Ceru Băcăniți;
masă rotundă cu tema: Agricultura şi

referitoare la lucrările de investiții şi de
întreținere a drumurilor.

peisajul

în

contextul

politicii

agricole

europene; dezbateri: Peisaje culturale, Valea
Mănăstirii, ce se poate face într‐o zonă

* Proiectul început în 2007, de

agresată

de

intervenții

antropice?;

facilitare a efectuării unui stagiu profesional,

prezentări: Studiu de caz privind aria

cu o durată de 10 săptămâni, într‐o

caracteristică pentru peisaj cultural în zona

întreprindere din județul Alba, pentru un

Râpa Roşie, județul Alba, Studiu privind aria

student din departamentul La Manche a

caracteristică pentru peisaj cultural în zona

continuat şi în acest an. De data aceasta a

Ceru Băcăniți, județul Alba, Documente de

fost aleasă societatea comercială „Apulum”

urbanism în Franța.

Alba Iulia, perioada stagiului fiind între
aprilie şi 14 iunie 2008.

7

* Proiectul „Artă şi cooperare”

‐

expoziție „Priviri Încrucişate” , idee apărută
din dorința celor două colectivități, Alba şi La
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Manche, de a aprofunda relațiile lor prin

tematice legate de subiectele abordate la

facilitarea

cursuri / seminarii.

şi

promovarea

schimburilor

culturale. S‐a decis astfel „încrucişarea”
viziunii a doi fotografi pe tematica „Energii şi
Arhitectură” prin organizarea unor deplasări
prealabile: 28 aprilie – 19 mai 2008 artistul
din La Manche în Alba; 19 mai – 8 iunie 2008
artistul din Alba în La Manche. A fost
organizată şi o expoziție comună. Expoziția
va fi prezentată, pe parcursul unui an, în Alba
şi La Manche.

În perioada 29 iunie – 13 iulie 2008
un grup de 8 studenți ai universității alba‐
iuliene au participat la prima ediție a
Universității de Vară

organizată

la

IUT Cherbourg. Fiecare student a primit, la
final, o diplomă de participare emisă de IUT
Cherbourg şi înmânată într‐un cadrul oficial
de directorul IUT şi d‐na Leroy.
* Participarea, în perioada 22‐31
august 2008, a patru tineri elevi din județul

În anul 2008 sa
organizat, împreună cu
Universitatea „1
Decembrie 1918” din
Alba Iulia şi cu Institutul
Universitar de Tehnologie
din Cherbourg, prima
ediţie a Universităţii de
Vară destinate tinerilor
studenţi.

*

Organizarea,

Alba, însoțiți de un coordonator, împreună
cu patru tineri elevi din departamentul La
Manche, cu care au format echipe mixte, la
un raid regional european (VTT ‐ desfăşurat
la Périgord, Franța) pentru tineri între 14 şi

împreună

cu

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia

şi

cu

Institutul

Tehnologie

din

Universități

de

Universitar

Cherbourg,
Vară

a

de
unei

(aproximativ

2

săptămâni), alternativ: un an în La Manche,
anul următor în Alba, cu scopul de a permite
tinerilor studenți să descopere sau să

16 ani, eveniment care a unit cultura şi
sportul.
Obiectivul

acestui

Raid,

destinat

cunoască mai bine cele două departamente /

adolescenților, a fost de a permite şi facilita

județe, prin historia, tradițiile, cultura şi

descoperirea patrimoniului cultural, istoric

obiceiurile acestora. În acest sens vor fi

şi turistic al Departamentului Dordogne,

organizate cursuri / seminarii pe teme

precum şi de a favoriza schimburile culturale

specifice, în română şi franceză, şi vizite

între tineri, într‐o manieră ludică şi sportivă,
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prin practicarea activităților în mijlocul

29 septembrie‐03 octombrie 2008 la Alba

naturii, în aer liber. Echipele formate din

Iulia. La acest stagiu au participat 20 de

tinerii elevi din Alba şi cei din La Manche au

tineri, studenți, reprezentanți ai diferitelor

obținut locul I la probele sportive şi locul II

instituții şi structuri care se ocupă cu

Au fost organizate sesiuni de formare pentru tineri destinate iniţieri în
scrierea şi prezentarea de microproiecte, precum şi acţiuni de formare pentru
animatorii de activităţi de timp liber.

la proba finală, cea consacrată dezlegării

politicile şi acțiunile destinate

marii enigme.

tinerilor.

* Prin intermediul celor două asociații

Parteneriatul

în

copiilor

şi

cooperare

de prietenie, AMI şi SAMA, s‐a organizat o

descentralizată

sesiune de inițiere în formare pentru micro‐

România şi Departamentul Rhône, Franţa

proiecte, cu scopul fiind de a forma tineri din

s‐a concretizat anul acest prin:

județul Alba în redactarea şi prezentarea de
micro‐proiecte. Proiectul a fost organizat sub

între

judeţul

Alba,

* Semnarea Protocolul de cooperare

forma unor sesiuni de formare derulate în
trei locații diferite din județul Alba (2 zile /
sesiune), respectiv Biia ‐ Şona, Vințu de Jos şi
Sebeş,

în

perioada

7‐12 aprilie

2008

La sfârşitul formării participanții au
primit un document care să ateste prezența
la această sesiune şi au dobândit abilități şi
cunoştințe care

să‐i ajute în elaborarea şi

prezentarea unor micro‐proiecte în diferite
domenii de interes, precum şi în obținerea
de sponsorizări pentru organizarea

de

evenimente şi acțiuni şcolare şi de timp liber.
* Tot cu ajutorul SAMA şi AMI s‐a

A fost semnat “Protocolul de
cooperare în domeniul
dezvoltării rurale” între
Consiliul Judeţean Alba şi
Consiliul General Rhône din
Franţa.

realizat şi un stagiu de formare destinat
animatorilor pentru activități de timp liber
ale copiilor şi tinerilor, derulat în perioada
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în domeniul dezvoltării rurale între Consiliul

județean

Alba

şi

Consiliul

General

În calitatea de membru AREV,

al

Departamentului Rhône

județul Alba a fost reprezentat în perioada
30‐31 mai 2008, la sesiunea plenară şi la
celebrarea celei de a XX‐a aniversări a creării

* Organizarea de şedințe de lucru şi

AREV, evenimente care s‐au desfăşurat la

discuții pe tema turismului rural, întâlniri cu

Reims,

Comitetul Departamental pentru Turism şi

Franța. Acest eveniment a fost o nouă ocazie

cu Asociația Departamentală a Turismului

de promovare a potențialului viti‐vinicol al

Rural, precum şi vizite ale pensiunilor şi

județului Alba.

spațiilor de cazare specifice turismului rural.
* Prezentarea expoziției etnografice

Regiunea

Champagne‐Ardenne,

În ce priveşte relațiile de cooperare
descentralizate

între

judeţul

Alba,

„Datinile Albei pentru toți românii”, realizată

România

de către Consiliul județean Alba împreună cu

judeţul Tolna din Ungaria acestea s‐au

Asociația

ocazia

concretizat în acțiuni şi inițiative de punere

semnării parteneriatului între cele două

pe baze mai eficiente a cooperărilor între

regiuni.

acestea, pe diverse domenii.

„Datini

Străbune”,

cu

şi

judeţele

BácsKiskun

şi

* Vizita unei delegații a Consiliului

În cursul anului 2008, mai multe

General al Departamentului Rhône în județul

acțiuni au fost dedicate cunoaşterii reciproce

Alba, în perioada 23‐25 noiembrie 2008. Pe

a celor trei regiuni, precum şi recompensării

agenda acestei vizite s‐au aflat: întâlniri şi

tinerilor merituoşi din județul Alba, prin

discuții cu autoritățile locale din Şpring şi

participarea la tabere de civilizație şi cultură

Cergău pentru elaborarea şi implementarea

în Ungaria. De asemenea, tinerii din Ungaria

unui proiect de epurare a apelor menajere

au participat la tabere organizate în județul

printr‐un procedeu care vizează protejarea

Alba. Astfel, în baza protocoalelor semnate

mediului şi dezvoltarea durabilă; întâlniri şi

între județul Alba şi cele două județe din

discuții cu producători de produse lactate

Ungaria s‐au realizat tabere tematice de

din Colțeşti, cu cultivatorii şi producătorii de

dialog intercultural pentru elevii din județul

legume din Leorinț, cu cultivatorii de

Alba. Această acțiune a facilitat realizarea

trandafiri din Ciumbrud; întâlniri şi discuții

unor

cu proprietari de pensiuni turistice din

promovarea reciprocă a valorilor cultural‐

Rimetea; reuniuni de lucru cu reprezentanți

istorice

ai Consiliului județean Alba şi ai Asociație

interşcolare.

Alba Afroda pe tema dezvoltării rurale şi a
agroturismului.
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contacte
prin

între

tineri

intermediul

precum

şi

schimburilor

De asemenea, patrimonial cultural al

județul Alba şi regiunile europene s‐a lărgit

județului Alba a fost promovat în Ungaria

şi prin semnarea unui Protocol de Cooperare

prin participarea unei echipe formate din

în domeniul formării profesionale şi al

câştigătorii

schimburilor culturale între județul Alba şi

festivalului‐concurs

“Cultură

pentru Cultură” la un festival internațional
de folclor desfăşurat în țara vecină.
Relațiile

stabilite

cu

regiunea Alessandria din Italia.
Prin acest protocol, cei doi parteneri

Regiunea

Autonomă Friuli Venezia Giulia din Italia

se angajează să realizeze schimburi în
domeniul

educațional,

al

formării

au continuat în anul 2008 având drept scop
dezvoltarea parteneriatelor stabilite prin
semnarea protocolului de Colaborare.
Proiectele inițiate au fost preluate de
către direcțiile/serviciile de resort din cadrul
CJ Alba, realizându‐se mai multe acțiuni în
domeniul dezvoltării rurale şi mai ales în
domeniul turismului.
La sfârşitul acestui an, în parteneriat

profesionale şi al cercetării, să dezvolte un

şi

schimb de experiență centrat pe colaborarea

Informest Consiliul Județean Alba a depus

între Universitățile din județul Alba şi

spre finanțare un proiect pe Programul

provincia Alessandria, să sprijine realizarea

Operațional

Capacității

unei platforme de consultanță şi colaborare

Administrative, proiect prin care se vor

între cele două comunități, cu referire la

derula

de

formarea profesională. De asemenea, în

proiect

domeniul schimburilor culturale se are în

destinat dezvoltării turismului. Alte proiecte

vedere extinderea relațiilor dintre cei doi

realizate cu sprijinul partenerilor noştri din

parteneri la nivelul comunităților locale şi

Italia sunt pregătite atât pe Programul

participarea reciprocă în proiectele fiecăruia

Operațional Regional cât şi în cadrul

dintre parteneri.

cu

Regiunea

Friuli

Dezvoltarea

fonduri

aproximativ

Venezia

în

400.000

valoare
de

Giulia

totală

Euro,

măsurilor din Planul Național de Dezvoltare
Rurală referitoare la dezvoltarea turismului,
urmând a fi depuse spre finanțare în cursul

Protocolul este totodată şi un foarte
util instrument de cooperare în domeniul
utilizării fondurilor europene.

anului 2009.
Activitatea Consiliul Județean Alba a
În anul 2008 colaborarea dintre
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continuat

şi

în

acest

an

în

cadrul

Ansamblului Regiunilor Europene, prin
implicare directă în dezbaterile privind
creşterea

eficienței

acestei

structuri

europene.
Județul Alba şi‐a reconfirmat rolul de
jucător cheie în cadrul acestei structuri,
făcând parte, pentru a doua oară consecutiv,
din Comitetul de Organizare a Şcolii de Vară
ARE 2008. De asemenea, cu ocazia Adunării
Generale ARE din Finlanda, rolul jucat de
județul Alba în procesul de alegere a unei noi
conduceri ARE a făcut ca România să obțină
un post de Vicepreşedinte ales în conducerea
acestui organism european.
Alte

acțiuni

desfăşurate

intermediul

ARE

vizat

turismului,

județul

au

Alba

prin

dezvoltarea

depunând,

în

parteneriat cu ARE, un proiect finanțat din
fonduri europene.
Alte inițiative derulate de către
Compartimentul Relații Internaționale în
anul 2008 au fost: participarea la diverse
mese rotunde, reuniuni de lucru pentru
elaborarea şi implementarea de proiecte cu
finanțare europeană, participarea la diverse
seminare şi cursuri de formare interne şi
internaționale.
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Achiziţii Publice

• a asigurat îndeplinirea obligațiilor
referitoare
În anul 2008, Compartimentul Achiziții

la

publicitate,

conform

prevederilor legale, la licitațiile organizate

al Direcției de Relații Publice şi Informatică a
desfăşurat,

în

principal,

•a constituit şi arhivat dosarele de

următoarele

achiziție publică inițiate

activități :
• a întocmit şi actualizat programul

•a asigurat publicarea în SEAP a 54 de

baza

anunțuri şi invitații de participare respectiv

necesităților şi priorităților comunicate de

45 anunțuri de atribuire pentru procedurile

Direcțiile din cadrul C.J. Alba;

de achiziție publică inițiate de Direcția

anual

al

achizițiilor

publice,

pe

• a efectuat monitorizarea facturilor de

Tehnica, Direcția dezvoltare şi bugete,

produse, lucrări, servicii si a stabilit codurile

Arhitect sef, Direcția

CPV în vederea încadrării cheltuielilor în

informatică.

plafoanele valorice stabilite de legislația în

•a încheiat peste

30

contracte de

achiziție publică ce au ca obiect prestarea de

vigoare;
• a efectuat monitorizarea referatelor
întocmite de Compartimentele şi Serviciile

servicii
•a participat în calitate de responsabil

din cadrul Consiliului Județean Alba in

achiziții

vederea achiziționării de produse, lucrări,

proiectelor

servicii

modernizare

• a elaborat documentația de atribuire,
asigurând

relații publice şi

îndeplinirea

obligațiilor

referitoare la publicitate prin transmiterea
anunțurilor şi a invitațiilor de participare

publice

la

din

cadrul

implementarea
Fondului

pentru

de

dezvoltarea

administrației la nivel local FONDUL DE
MODERNIZARE

PENTRU

DEZVOLTAREA

ADMINISTRAȚIEI LA NIVEL LOCAL III – IV
‐ Contractul de grant nr. PHARE RO

către SEAP, U.C.V.A.P, pentru procedurile de

2005

achiziție inițiate de DIRECTIA RELATII

IMPLEMENTARE REȚEA JUDEȚEANA DE

PUBLICE SI INFORMATICA,

COMUNICAȚII

totodată personal pentru

asigurând
comisiile

deschidere şi evaluare a ofertelor

de

/017‐553.01.03.06
PENTRU

AB1020

„

EVIDENTA

PERSOANELOR ”
‐ Contractul de grant nr. PHARE RO
2006

/018‐147.01.03.02.03

„

NOI

INSTRUMENTE SI PROCEDURI PENTRU
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IMBUNĂTĂȚIREA

MANAGEMENTULUI

SERVICIULUI PUBLIC DE VOLUNTARIAT ” în
parteneriat cu Consiliul Local Mogoş
• a oferit consultanță de specialitate in
vederea înregistrării în SEAP şi publicarea de
anunțuri

şi

elaborarea

invitații

de

documentației

participare,
de

atribuire,
licitație,

desfăşurarea

şedințelor

de

atribuirea

încheierea

dosarelor

şi

de

achiziție publică consiliilor locale
• a asigurat participarea în comisiile de
atribuire a contractelor de achiziție publică
la instituțiile subordonate
• a asigurat participarea în comisiile de
examinare in vederea ocupării unor posturi
de

specialist

in

achiziții

publice

la

administrațiile locale
• a participat la cursuri si seminarii
organizate la nivel local şi central în vederea
acumulării de informații legate de legislația
şi problematica achizițiilor publice.
*

a

studiat

legislația

colaterală

achizițiilor publice, modificările legislative
apărute, literatura de specialitate legată de
acest domeniu pentru a putea elabora corect
documentațiile

de

contractele, pentru

atribuire
a

consultanță competentă.
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putea

şi

încheia

acorda

o

Relaţii publice şi coordonarea consiliilor locale

Instituția Prefectului‐Județul Alba, Ministerul
Sănătăți Publice,

Autoritatea Națională

pentru Protecția Drepturilor Copilului,, ş.a.)
Unul dintre cele mai importante
Relații

Din numărul total de petiții adresate

publice şi coordonarea consiliilor locale a

Consiliului județean Alba, doar 59% au fost

fost punerea în practică a reglementărilor

de competența autorității noastre, celelalte

cheie

de

necesitând un volum de muncă, pentru

desfăşurare a reformei instituționale, Un

documentare, identificarea cadrului legal

element important îl constituie creşterea

adecvat

transparenței în activitatea instituțională.

instituțiile sau autoritățile competente (Casa

obiective

ale

care

Compartimentului

reconfigurează

normele

şi

redirecționarea

lor

către

județeană de Pensii Alba, Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Alba, Instituția
Prefectului‐județul Alba, Direcția județeană
a

Arhivelor

Naționale

Alba,

Direcția

Generală de Asistență Socială şi Protecția
Copilului

Alba,

S.C.

Electrica

S.A.,

Inspectoratul Şcolar județean Alba, Biroul
pentru Străini Alba, primării, ş.a.), precum şi
informarea petentului şi a instituției de la
care
În anul 2008 au fost primite 170 de petiţii,
80 de solicitări de informaţii publice şi au
fost acordate 75 de audienţe.
Nu sau înregistrat reclamaţii privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor.
Pe
înregistrat

s‐a

primit

corespondența

asupra

parcursului scrisorii şi a cadrului legislativ
care justifică redirijarea corespondenței.
Din numărul total de petiții, un
procent de 5% reprezintă solicitări de

s‐au

ajutoare băneşti pentru repararea locuinței,

un număr de 170 petiții. Din

introducerea curentului electric în locuințe,

parcursul

anului

2008

totalul petițiilor, 91% au fost adresate direct

probleme

autorității noastre, iar restul au fost primite

nemulțumiri

prin intermediul altor instituții şi autorități (

nerespectarea disciplinei în construcții iar

Preşedinția României, Guvernul României,

39% reprezintă cereri venite din partea
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medicale,
ale

ş.a.,7%

cetățenilor

reprezintă
legate

de

foştilor salariați ai Consiliului județean Alba,

târgurilor, piețelor şi oboarelor care se

Corpului Gardienilor Publici sau altor unități

desfăşoară

care solicită adeverințe privind drepturile

propunerilor consiliilor locale.

băneşti obținute într‐o anumită perioadă,
necesare pentru stabilirea sau recalcularea
pensiei sau confirmarea încadrării la Corpul
Gardienilor Publici cu drept de port armă de
serviciu.

în

județul

Alba,

pe

baza

Un alt obiect de activitate al Biroului
informare, relații publice şi coordonarea
consiliilor locale este furnizarea consultanței
pentru consiliile locale şi sprijinirea lor în
aplicarea corectă a actelor normative. În

Pe parcursul anului 2008 nu s‐au

acest sens s‐a urmărit zilnic Monitorul Oficial

înregistrat reclamații privind activitatea de

al României în scopul identificării actelor

soluționare a petițiilor din această perioadă.

normative de interes pentru consiliile locale.

Referitor

la

domeniul

furnizării

informației de interes public, în temeiul Legii
nr.544/2001,

în

anul

2008

au

fost

înregistrate un număr de 80 de cereri prin
care s‐au solicitat copii după anumite
documente .

consiliilor locale comunale sub forma de
adrese informative. De asemenea, prin
intermediul

acestui

compartiment

s‐a

asigurat consultanța la cerere pe domenii
specifice

de

activitate

prin

implicarea

compartimentelor de specialitate.

S‐a constatat o creştere a solicitărilor
de baze de date privind coordonatele de
contact

Odată identificate acestea au fost transmise

ale

diverselor

instituții

care

funcționează pe raza județului nostru.

Un

alt

obiectiv

stabilit

de

către

conducerea Consiliului județean şi în a cărui
realizare a fost implicat direct acest birou,
este proiectarea şi implementarea unui

Pe lângă solicitările scrise, au fost

Sistem de Management al Calității urmată de

înregistrate şi un număr de 75 de audiențe,

certificarea acestuia în conformitate cu

care au avut aproximativ aceeaşi tematică cu

cerințele standardului SR EN ISO 9001:2001.

petițiile scrise.

În acest sens, pe parcursul anului 2008 a fost

Prin Biroul informare, relații publice şi
coordonarea

consiliilor

locale

au

fost

achiziționate de la Compania Națională
„Imprimeria

Națională”

certificatele

de

producător
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a

fost

întocmit

Alba a primit certificatul de

Bucureşti,

conformitate al Sistemului de

necesare

Management al Calităţii cu

consiliilor locale, la solicitarea acestora. De
asemenea,

În anul 2008, Consiliul judeţean

Calendarul

standardul SR EN ISO 9001:2001

definitivată proiectarea şi implementarea
Sistemului de Management al Calității şi a
fost contactat un organism de certificare în
vederea realizării auditului de certificare. În
cursul lunii august s‐a desfăşurat auditul în
vederea

certificării,

în

urma

căruia

organizația noastră a primit certificatul de
conformitate al Sistemului de Management al
Calității cu standardul SR EN ISO 9001:2001.
Este de menționat faptul că organizația
noastră a fost apreciată în mod deosebit de
către SC CERTIND SA – organismul de
certificare, pentru sistemul de management
implementat,

care,

comparativ

cu

alte

sisteme certificate se ridică la un nivel foarte
ridicat pentru o organizație supusă unei
certificări inițiale
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Direcţia Juridică şi
Cancelarie
D
Secțiuni:
A. Serviciul Juridic – Contencios – pp. 115
B. Cancelaria şi Registratura Generală – pp. 117
C. Monitorul Oficial al judțului Alba şi Arhiva – pp. 119
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Serviciul juridic - contencios

care să servească la redactarea lucrărilor
juridice de sesizare a organului jurisdicțional
În anul 2008 au fost repartizate
Serviciului

juridic‐contencios

spre

respectiv la motivarea în fapt şi în drept a
acestor lucrări.
În

cursul

anului

2008

Consiliul

județean Alba a fost implicat într‐un număr
de 229 de litigii care s‐au aflat pe rolul
instanțelor judecătoreşti. Un număr de 62 de
litigii au fost înregistrate în anii precedenți,
aflându‐se în curs de soluționare, iar un
număr de 167 de litigii au fost înregistrate în
anul 2008.
soluționare un număr 868 de lucrări.

Dintre aceste litigii, în 228 Consiliul
județean a avut calitatea de pârât iar într‐

În cursul anului 2008 Consiliul judeţean
Alba a fost implicat în 229 de litigii. Din
acestea, 62 de litigii au continuat din anii
precedenţi, aflânduse în curs de
soluţionare.

unul a fost reclamant.
În cadrul procedurilor judiciare de
soluționare

a

acestor

litigii,

Consiliul

județean Alba a fost citat pentru un număr
Pentru

exercitarea

principalei

de 469 termene de judecată la care s‐a

prerogative a Serviciului juridic‐contencios

asigurat

de reprezentare a Consiliului județean Alba

Consiliului județean Alba de către consilierii

reprezentarea

intereselor

la instanțele judecătoreşti, au fost efectuate
în cursul anului 2008 activități specifice,

“În curusl anului 2008, angajaţii

corespunzător

Serviciului juridic contencios au

calității

procesuale

de

reclamant sau pârât pe care a avut‐o această

reprezentat CJ Alba la469 de termene de

autoritate în litigiile în care a fost implicată.
Concomitent,

s‐a

conlucrat

cu

celelalte compartimente de specialitate ale
Consiliului județean Alba pentru obținerea
de date, informații şi documente justificative,
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judecată”
juridici.
Comparativ cu anul 2007 în care au fost
înregistrate în evidența Serviciului juridic‐
contencios un număr de 113 litigii, în anul

2008 au fost înregistrate un număr de 167

personalului celorlalte compartimente ale

litigii,

Consiliului

ponderea

reprezentând‐o

litigiile

județean

Alba

în

vederea

referitoare la plângeri contravenționale,

efectuării unor lucrări de competența

plasamente

acestora iar, în concordanță cu prevederile

minori

şi

contencios

administrativ.

Legii nr. 215/2001, s‐a acordat, la cerere,

Personalul

Serviciului

juridic

consultanță

juridică

comunale

şi alte activități profesionale, corespunzător

instituțiilor publice aflate în subordinea

atribuțiilor. În acest sens, consilierii juridici

Consiliului județean Alba.

efectuat

activități

de

documentare

orăşeneşti

locale,

contencios a îndeplinit în cursul anului 2008

au

şi

consiliilor

Personalul

precum

Serviciului

şi

juridic‐

juridică pentru fundamentarea unor proiecte

contencios

de acte normative inițiate de Consiliul

preşedintelui Consiliului județean Alba a

județean Alba, conlucrând la elaborarea

îndeplinit, în cursul anului 2008, activități în

acestor proiecte de acte normative precum şi

vederea finalizării punerii în aplicare a

a instrumentelor de prezentare şi motivare

prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată,

ce au însoțit aceste proiecte.

a Normelor metodologice de aplicare a

desemnat

prin

dispoziție

a

a

acestei legi, precum şi a prevederilor Legii

consilierilor juridici s‐a concretizat, de

nr. 247/2005 privind reforma în domeniile

asemenea, pe parcursul anului 2008, în

proprietății şi justiției, precum şi unele

verificarea legalității actelor cu caracter

măsuri adiacente.

Activitatea

profesională

juridic primite spre avizare, precum şi în
avizarea acestora. În acest sens, au fost
acordate un număr de 130 de avize de
legalitate.
Personalul

Serviciului

juridic

contencios a fost implicat în activitatea unor
comisii

constituite

Preşedintelui

prin

Consiliului

Consilierii

juridici

asemenea,

la

au

proceduri

dispoziție
județean

Alba.

participat,
de

a
de

conciliere

prealabilă ce s‐au ocazionat în anul 2008.
Serviciului juridic contencios, în
mod curent a acordat consultanță juridică
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Cancelarie şi Registratură generală

județean

Alba

municipiilor,
In cursul anului 2008, Consiliul
județean Alba s‐a întrunit in 16 şedințe din
care 12 ordinare si 4 extraordinare. Au fost

cu
in

finanțare

vederea

externa

modernizarea
educație,

consiliile

locale

ale

obținerii

de

pe

domeniile:

administrației,

infrastructura

social,

si

mediu;

administrarea domeniului public si privat al
județului Alba. De asemenea au fost adoptate
hotărâri care au aprobat încheierea de
convenții de cooperare si parteneriat cu
organizațiile neguvernamentale, majoritatea
in sfera sociala si învățământ.
Hotărârile

adoptate

au

fost

înregistrate in registrul de evidenta a
adoptate 296 hotărâri, majoritatea vizând in

hotărârilor si au fost comunicate celor
interesați si Instituției Prefectului județul

In cursul anului 2008, Consiliul judeţean

Alba.

Alba sa întrunit in 12 sedinte ordinare
şi în 4şedinţe extraordinare. Au fost
adoptate, în total, 296 hotarari.

Angajații

din

cadrul

compartimentului cancelarie au participat la
principal

domeniile:

organizarea

si

şedințele ordinare si extraordinare ale

funcționarea aparatului de specialitate a

consiliului județean, in care au consemnat

consiliului județean si a instituțiilor si

prezenta, dezbaterile şedinței, întrebările si

serviciilor publice de sub autoritatea sa;

interpelările si a fost întocmita stenograma

aprobarea Regulamentului de organizare si

şedințelor de consiliu, care ulterior a fost

funcționare a Consiliului județean Alba;

dactilografiata in

rectificarea bugetului general de venituri si

şedințelor.

proceselor‐verbale ale

cheltuieli al județului Alba si aprobarea

De asemenea, în decursul anului

bugetelor de venituri si cheltuieli ale

2008, angajații din cadrul compartimentului

instituțiilor si serviciilor publice de interes

cancelarie au participat la şedințele comisiei

județean finanțate prin subvenții si din

de aplicare a prevederilor Legii 10/2001, la

venituri

şedințele consiliului de administrație a SC
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proprii;

asocierea

Consiliului

DPL

Alba

SA,

in

vederea

întocmirii

stenogramei si a dactilografierii procesului

Registratura generală

verbal de şedința.
In

cadrul

Direcției

juridica

si

cancelarie, au fost primite, înregistrate si

In cursul anului 2008, s‐a primit prin
posta, curier, posta electronica, fax sau direct

distribuite compartimentelor de specialitate
spre soluționare, un număr de 1203 adrese,
monitoare oficiale ale României in care a fost
publicata legislația si monitoare oficiale ale
județelor.
În exercitarea atribuțiilor sale legale,
Preşedintele Consiliului județean Alba a emis
548 de dispoziții. Dintre acestea majoritatea
au vizat : stabilire de drepturilor salariale;
convocarea consiliului județean in şedințe
ordinare si extraordinare; constituirea de
comisii; schimbarea de nume; încuviințarea
încheierii casatorii; numirea in funcție
publica; soluționarea de dosare in baza Legii
nr. 10/2001.
La începutul anului 2008, au fost
îndosariate

un

număr

de

33

unități

arhivistice constând in dosarele şedințelor
de consiliu județean pe anul 2007.
In
numerotate

luna
un

decembrie
număr

de

au
50

fost
unități

arhivistice constând in dosarele şedințelor
de consiliu județean pe anul 2006 care au
fost inventariate si au fost predate pe baza
de proces verbal de predare‐primire arhivei
Consiliului județean Alba.
Au fost îndeplinite si diverse alte
atribuții stabilite de şefii ierarhic superiori.
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de la petiționari un număr de aproximativ
În cursul anului 2008 la Consiliul județean
s‐au primit circa 17.900 de documente. La
aceste documente s‐a răspuns prin mai
mult de 15.200 de adrese.

17900 documente care au fost înregistrate in
Registrul

general

de

intrare‐ieşire

al

Consiliului județean Alba.
După înregistrare aceste documente
au fost prezentate conducerii Consiliului
județean Alba, in vederea repartizării lor pe
compartimentele de specialitate competente
sa le soluționeze. In urma distribuirii
documentelor

la

compartimentele

respective, pe parcursul anului au fost
expediate 15250 de adrese de răspuns.
Începând cu luna decembrie s‐a
implementat

sistemul

managementul documentelor.

integrat

al

Monitorul Oficial al judeţului Alba şi Arhiva

*

S‐au

efectuat

operațiuni

de

ordonare si inventariere a documentelor
Pe parcursul anului 2008 au fost

aflate in depozitul arhivei Consiliului

culese, corectate si avizate spre tipar 18
numere ale Monitorului Oficial al județului

județean Alba in număr de 780 unități

Alba, respectiv numerele 1 – 18/2008, care

arhivistice.

cuprind 277 de hotărâri ale Consiliului
județean Alba, 27 dispoziții ale Preşedintelui
Consiliului județean Alba, precum si 28
ordine ale Prefectului județului Alba.
Ulterior alegerilor locale din luna
iunie a.c., prin Hotărârea Consiliului județean
Alba nr.131/20.06.2008 s‐a declarat legal
constituit Consiliul județean Alba si in acest
sens,

s‐a

procedat

la

completarea

declarațiilor de avere si de interese ale
consilierilor județeni conform legii.
S‐a întocmit situația apartenenței
politice a aleşilor locali din județul Alba si a
fost publicata pe site‐ul Consiliului județean

* S‐au introdus unitățile arhivistice
in mape in vederea protejării lor si înlesnirii
căutării documentelor solicitate pentru a fi
consultate, folosindu‐se 470 mape de carton
ce conțin 1600 unități arhivistice ce au
termen de păstrare permanent si 370 cutii

Alba.

de carton care au fost asamblate si etichetate
si in care au fost introduse 910 unități

Compartimentul arhiva
Pe parcursul anului 2008 in cadrul

arhivistice.
*

S‐a

întocmit

nomenclatorul

Compartimentului arhiva au fost desfăşurate

arhivistic al unitații si a fost dat spre

următoarele activități :

verificare la Direcția Județeana a Arhivelor
Statului Alba.
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* S‐a urmărit modul de aplicare a
nomenclatorului

arhivistic

pentru

vigoare, astfel ca au fost soluționate 117
cereri.

constituirea corecta a arhivei curente.
* S‐a supravegheat modul cum se
constituie

la

arhivistice,

compartimente
cum

sunt

unitățile

* S‐a organizat depozitul de arhiva si
au fost sistematizate documentele conform
prevederilor legislației arhivistice in vigoare.

inventariate,

*

A

fost

asigurata

ordinea

si

numerotate si pregătite pentru predarea la

curățenia in depozitul de arhiva luându‐se

arhiva unității.

masuri in vederea asigurării condițiilor

* Au fost soluționate solicitările din
partea actualei Politii Comunitare de a
elibera pentru fiecare angajat in funcția de

corespunzătoare de păstrare si conservare a
arhivei.
* Începând cu luna decembrie s‐a

gardian copii xerox după avizele de port

implementat

arma, in vederea obținerii atestatului de port

managementul documentelor.

arma, soluționându‐se 170 de cereri.
* A fost asigurata evidenta tuturor
documentelor intrate si ieşite din arhiva in
vederea consultării pe baza registrului astfel
ca pana la 4 decembrie 2008, au fost scoase
din arhiva pentru a fi consultate un număr
de 370 unități arhivistice.
* S‐au selecționat toate documentele
existente in arhiva, s‐au întocmit formele
prevăzute de lege in vederea predării
acestora pentru retopit la unitățile de
colectare a hârtiei, astfel ca 1270 unități
arhivistice îndeplinesc aceste condiții pentru
a fi predate la DCA, conform termenelor de
păstrare prevăzute in listele de inventare.
* S‐au cercetat documentele din
depozit in vederea eliberării copiilor si
certificatelor

conforme

cu

originalul

solicitate de cetățeni pentru dobândirea
unor drepturi in conformitate cu legile in
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sistemul

integrat

al

Arhitectul Şef
E
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municipiile și Alba Iulia, Aiud, Sebeș și Ocna
În anul 2008 Instituția Arhitectului

Mureș.

Şef a analizat permanent stadiul elaborarii
planurilor de urbanism si a regulamentelor
de urbanism ale municipiilor, oraselor si
comunelor

si

s‐a

preocupat

atat

de

Au fost colectate date de la primarii si
s‐au efectuat deplasări in teren (Ighiu,
Cricău, Ciugud, Galda de Jos, Sintimbru,
Teiuş, Sebeş, Alba Iulia) cu reprezentanții

finalizarea celor aflate in curs de executie,
cat si de reactualizarea unor documentatii de
A fost realizată prima etapă a
Reactualizării Planului de amenajare
a teritoriului judeţean Alba

urbanism mai vechi in unitatile administrativ
teritoriale in care se impunea refacerea
acestora datorita dezvoltarii zonei (din punct
de vedere economic, etc.). S‐a urmărit ca la
refacerea P.U.G. și R.L.U. să se realizeze și
strategiile

de

dezvoltare

ale

unităților

administrativ teritoriale.
In urma analizei facute au fost
solicitate

fonduri

pentru

actualizarea

planurilor urbanistice generale, Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
care a alocat judetului Alba prin Programul
finantarii de la bugetul de stat pentru

Universității de Arhitectura Ion Mincu,
Bucureşti, in vederea realizării lucrării ”Plan
de

amenajare

a

teritoriului

zona

interorășenească Alba Iulia – Sebeş – Teiuş.
Documentația

”Plan

de

amenajare

a

teritoriului zona interorășenească Alba Iulia
– Sebeş – Teiuş a fost finalizată în noiembrie
2008 urmând a fi avizată şi aprobată.
În

cursul

anului

2008

a

fost

planurilor

contractată lucrarea :Reactualizare Plan de

urbanistice generale si a regulamentelor de

amenajare a teritoriului județean Alba, fiind

urbanism suma de 50.000 lei RON pentru

finalizată prima etapă în decembrie 2008.

anul 2008, sumă ce a fost distribuită

Documentația va fi terminată, avizată şi

următoarelor primării: Bucerdea Grînoasă,

aprobată în cursul anului 2009.

finalizarea

si

reactualizarea

Crăciunelu de Jos, Sălciua.
In această perioadă s‐a asigurat
alocarea și decontarea fondurilor necesare în
valoare de 125.000 lei de la bugetul de stat
pentru realizarea Programului ”Sistemul
informațional specific domeniului imobiliar –
edilitar și băncilor de date urbane” in
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S‐a acordat consultanță tehnică în
vederea
atribuire,

întocmirii

documentațiilor

organizarea

procedurilor

de
de

achiziție publică, contractare și urmărire a
stadiului lucrărilor de proiectare pentru
restaurarea unor biserici – monumente
istorice.

turistice Poarta raiului – Şurianu – studiu în
Deasemenea, s‐a asigurat consultanța

curs de avizare.
În vederea realizării lucrărilor de
”renovare și reparare” Muzeu memorial

tehnică pentru primăriile comunale în
vederea întocmirii caietelor de sarcini și

Avram Iancu s‐a urmărit realizarea studiului
de fezabilitate, proiectului tehnic

și s‐au

obținut avizele necesare execuției lucrării.
In anul 2008 au fost eliberate: 268 de

organizarea procedurilor de achiziție publică

certificate de urbanism; 280 de avize ale
structurii
a serviciilor de proiectare ”Reactualizare
PUG + RLU + Strategie de dezvoltare”
(Craciunelu de Jos, Bucerdea Grinoasa, Ighiu,
Șpring

și

”Programul

Sălciua).

Precum

şi

pentru

de îmbunătățire a

calității

mediului prin realizarea de spatii verzi in
localități” (comunele Ciugud si Ohaba).

de

specialitate

in

vederea

eliberării certificatelor de urbanism de către
primarii comunelor; 68 de autorizații de
construire; 94 de avize ale structurii de
specialitate

in

vederea

eliberării

autorizațiilor de construire de către primarii
comunelor; 160 de acorduri unice emise de
Comisia de acorduri unice.

S‐au organizat mai multe întâlniri cu

Analizând evoluția actelor emise de

privire la proiectul ”Plan de amenajare a

Instituția arhitectului Sef in perioada 2004 –

teritoriului – Domeniul schiabil Poarta

2008 se remarca un trend ascendent a

Raiului” la care au participat toate primăriile

investițiilor

implicate in proiect si alte instituții implicate

dinamica dezvoltării economice din acest

( SC ROMSILVA, SC ELECTRICA). A fost

punct de vedere.

întocmit studiul de fezabilitate privind
alimentarea cu energie electrică a zonei

in

Taxele

județul

legale

Alba,

încasate

respectiv

pentru

eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv

prelungirea valabilității certificatelor de

300
250
Certificate de
urbanism

200
150

Avize ale
structurii de
specialitate

100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008

urbanism se ridică la suma de 13.932,57 lei
iar cele pentru eliberarea avizelor structurii
de
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specialitate

in

vederea

eliberării

certificatelor de urbanism de către primarii
comunelor se ridica la suma de 1.856,50 lei
Taxele

legale

încasate

comunele: Mihalț, Șona, Gîrbova, Hopîrta,

pentru

eliberarea autorizațiilor de construire se
ridica la suma de 157.772,99 lei iar cele
pentru eliberarea avizelor structurii de
specialitate

in

vederea

eliberării

Cenade, Sălciua, Șibot, Vadu Moților, Pianu,

autorizațiilor de construire de către primarii
comunelor se ridica la suma de 840 lei.
S‐a urmărit încheierea duratelor de

Roșia de Secaș, Întregalde, Ighiu.

execuție ale autorizațiilor de construire

In cadrul Comisiei de Acorduri Unice

emise, la care a expirat perioada de

care se întruneşte săptămânal au fost emise

valabilitate,

160 acorduri unice la solicitarea primăriilor

efectuându‐se

regularizarea

comunale, in baza convențiilor încheiate
intre acestea si Consiliul Județean Alba, cat si
in

vederea

eliberării

autorizațiilor

de

construire de către Consiliul Județean Alba.

250
200

In cadrul Comisiei județene pentru

150
100
50
0
2004

2005

2006

2007

2008

Autorizatii de construire
Avize ale structurii de specialitate
Acorduri unice

taxelor de autorizare.
Suma

încasata

din

regularizarea

taxelor de autorizare se ridica la suma de
14.458,26 lei.

40
35
30
25
20
15
10
5
0
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P.U.G.

2005
P.U.Z.
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2008

Alte documentatii tehnice

Secretariatul Comisiei județene
de heraldică a verificat si înaintat spre
avizare la Comisia zonala de heraldica Cluj,
un număr de 12 proiecte de stema pentru
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urbanism si amenajarea teritoriului, in anul
2008 au fost analizate si avizate 45
documentații tehnice si anume: 3 plan

zootehnice, prestări servicii, cu utilitățile

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

aferente) și 4 studii de fezabilitate. Au fost
întocmite

rapoartele

de

specialitate

si

expunerile de motive pentru aprobarea
2004

2005

2006

Orase

2007

2008

avizelor comisiei tehnice de către Consiliul

Comune

Județean Alba. Secretariatul comisiei a

asigurat
urbanistice

generale,

regulamentele

verificarea

documentațiilor

în

de

vederea emiterii avizelor unice și a întocmit

urbanism și strategiile de dezvoltare al

rapoartele de specialitate și expunerile de

comunelor (Gîrda de Sus, Unirea și orașul

motive pentru aprobarea acestora de către

Cîmpeni) , 38 planuri urbanistice zonale
Consiliul
(construire

complexe

de

județean,

conform

Legii

nr.

locuințe

350/2001.
rezidențiale, construire pensiuni turistice,

În vederea elaborării, avizării și
aprobării planurilor urbanistice generale și
ale

realizarea de târguri auto, spălătorii, service

regulamentelor

de

urbanism

ale

municipiilor, orașelo și comunelor județului

auto, showroom, realizarea unor parcuri
eoliene, amenajări piscicole, realizarea unor
obiective

de

mică

industrie,

ferme
a fost urmărit si analizat permanent stadiul
elaborării acestora asigurându‐se asistenta
necesara consiliilor locale.
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In domeniul disciplinei in urbanism si

neadecvate;

construcții

noi

care

nu

amenajarea teritoriului, in anul 2008 au fost

agresează peisajul; construcții noi străine în

efectuate

peisaj; construcții noi care pot fi ameliorate

controale

in

teren

in

baza

programelor de control trimestriale.

prin intervenții minime;

Au fost verificate in teren sesizările
cetățenilor care au fost soluționate sau
transmise

spre

soluționare

unitățile

administrativ teritoriale pe raza cărora au
fost constatate unele probleme privind
autorizarea sau disciplina in urbanism sau
amenajarea teritoriului.
In anul 2008 au fost verificate si
avizate, conform HGR 834/1991 un număr
de 21 documentații privind stabilirea si
evaluarea unor terenuri și s‐a eliberat 1
certificat

de

atestare

a

dreptului

de

proprietate asupra terenului.
S‐a analizat în teren și realizat un
material privind „peisajul cultural” in zona
comunei Rimet, punându‐se accent pe zona
Văii Manastirii prin:

Evolutia reactualizarii Planurilor
Urbanistice Generale
‐ inventarierea construcțiilor situate
în sectorul Mănăstirea Rîmeț – Cheile
Mănăstirii – Cheile Rîmețului;
- realizarea de fotografii;
- prezentarea situației existente;
- clasificarea
categorii:
construcții
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construcțiilor

construcții
tradiționale

pe

tradiționale;
cu

intervenții

‐ realizarea unei prezentări în format
electronic
clasificarea

privind

situația

construcțiilor,

existentă
mai

şi
sus

menționate, dar şi privind peisajul locului –
cu referire la Mănăstirea Rîmeț, Cheile
Mănăstirii şi Cheile Rîmețului.

Exemplu de construcţii tradiţionale cu intervenţii neadecvate

Exemplu de construcţii noi care nu agresează peisajul

Exemplu de construcţii noi care nu se încadrează în peisaj
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comunelor rurale ale județului Alba. La această
În

vederea

promovării

și

amenajării

centrelor de comune, a avut loc în luna martie
2008 o acțiune de plantare arbori, arbuști și
trandafiri care se va continua în primăvara

acțiune au participat 12 comune din județul Alba
(Berghin, Bucerdea Grinoasa, Bucerdea Vinoasă,
Ciugud, Cergau, Cenade, Craciunelu de Jos,
Hopîrta, Mihalț, Ohaba, Sibot, Valea Lunga).

În luna martie (
28 – 30 martie 2008) s‐
a desfasurat Târgul de
investitii Invest Alba
Consilierii din cadrul
Institutiei Arhitectului
Sef

au

oferit

consultanta

in

domeniul urbanismului
si

autorizarii

constructiilor,

celor

Zone în care sau
realizat acţiuni de
plantare a puieţilor
de arbori, arbuşti şi
trandafiri.

anului 2009. Proiectul se înscrie in prevederile

interesati care au vizitat targul.

de revitalizare si promovare a localitățtilor și

La începutul lunii aprilie a avut loc o
masa rotunda, seminarii și vizite de studiu
reunite in cadrul unei întâlniri romano‐
franceze

dedicate

protecției

peisajului.

Acțiunea a fost organizata de Consiliul
Județean Alba in colaborare cu Consiliul
General al departamentului La Manche din
Franța, cu care județul Alba este înfrățit.
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Invitat

din

partea

departamentului

La

reprezentanții județelor au prezentat

Manche a fost dl. Patrick Opezzo, directorul

studii si documentații de urbanism si

general al consiliului de arhitectura,

amenajarea teritoriului si au fost dezbătute
problemele

pe

care

le

întâmpina

in

activitatea curenta. In cadrul întâlnirii a fost
lansata cartea ”Eseuri de arhitectura si
urbanism” a d‐lui prof. dr. arh. Sandu
Alexandru – preşedinte RUR. Întâlnirea a fost
organizata de Consiliul Județean Alba in
colaborare cu Primăria Alba Iulia, Consiliul
Superior al RUR și s‐a desfăşurat in sala de
urbanism și mediu al departamentului La
Manche. S‐au vizitat zonele Ripa Rosie –
Sebeş si Ceru Bacainti, zone care au făcut
obiectul

unor

studii

peisajului.

De

dezbateri

privind

privind

asemenea

au

protecția

protecția
avut

loc

peisajelor

culturale și intervenții de salvare a zonelor

conferința din cadrul Alba Mall.
In 20 aprilie a avut loc inaugurarea
Muzeului Fefeleaga – Bucium. S‐a realizat o
locuința tradiționala in satul Valea Sesii,
comuna Bucium in care s‐a organizat Muzeul
Fefeleaga.

agresate de intervențiile antropice.
In perioada 10 – 11 aprilie 2008 a avut
loc la Alba Iulia întâlnirea regionala a
Registrului Urbaniştilor din România la care
au participat reprezentanți ai consiliilor
județene,

arhitecți

județelor/municipiilor,

şefi
din

regiunile

ai
de

dezvoltare centru si nord – vest. La întâlnire
În cadrul proiectului Țara Moților –
patrimoniu

cultural

european

au

fost

organizate două concursuri naționale de
arhitectură montană: un concurs de idei
adresat studenților care a avut ca scop
selectarea celor mai valoroase idei pentru
programul

de

pensiune

agroturistică

montană în zona Munților Apuseni şi un
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concurs de soluții adresat arhitecților cu

în calitate de membru în cadrul Consiliului

drept

Știintific al Parcului Natural Apuseni.

de

semnătură

cu

tema

Centru

comunitar multifuncțional ‐ Satul Ghețari,
comuna Gîrda de Sus.

Conform legii, arhitectul șef participă
lunar în calitate de membru la avizarea
documentațiilor ce se referă la monumente
istorice și zone protejate în cadrul Comisiei
regionale Alba – Mureș – Sibiu – în cadrul
ședințelor lunare care se desfășoară la Sibiu.
În perioada 9 – 10 octombrie 2008 a
avut

loc

la

București,

în

organizarea

Registrului Urbaniștilor din România și a
In

luna

octombrie

s‐a

desfăşurat

jurizarea proiectelor de arhitectură rezultate
în urma concursului național de arhitectură
montană şi au avut loc dezbateri cu

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Locuințelor, prima Conferință Națională a
Urbaniștilor din România la care a participat
Arhitectul șef al județului.

administrațiile publice locale si cetățenii din

În perioada 6 – 8 noiembrie 2008 a

comunele Gîrda de Sus si Albac cu tema

avut loc la Zalău întâlnirea de lucru a

Arhitectura şi peisajul cultural din Munții

asociației arhitecților șefi de județe. Aceste

Apuseni

întâlniri dau posibilitatea arhitecților șefi de

–

resurse

pentru

dezvoltarea

județe și municipii să facă un real schimb de

turistică locală.
Consilierii Instituției Arhitectului Sef au
participat in cursul anului 2008 la seminarul
”Întocmire proiecte in cadrul POR, domeniul
reabilitare situri industriale poluate si

experiență privind amenajarea teritoriului,
rezultând

propuneri

concrete

pentru

modificarea legislației în domeniu.
În cadrul cooperării, demarate în anul

noi

2007, între Consiliul Județean Alba şi

activități”. – la ADR Centru si la dezbaterea

Consiliul pentru Arhitectură, Urbanism şi

dezvoltare

Mediu

neutilizate

si

pregătirea

teritoriala

pentru

„Implementare

al

Departamentului

La

Manche

program ESPON 2013 in România” – la

(C.A.U.E. al La Manche), în perioada 20‐26

Bucureşti.

octombrie 2008, o delegație a Consiliului

Arhitectul Șef a participat la avizarea
documentațiilor din Parcul Natural Apuseni

județean Alba, formată din doamna Eugenia
Mărginean, arhitect şef, şi domnişoara
Cornelia Carmen Mădăraş, consilier în cadrul
Direcției Relații Publice şi Informatică –

Pagina | 131

compartimentul Relații Internaționale, a
întreprins o vizită în Departamentul La
Manche, Franța.
Scopul vizitei l‐a constituit participarea
la reuniunea celei de a 4‐a ediții a
Palmaresurilor Arhitecturii şi Amenajării
Teritoriului din departamentul La Manche,
doamna Mărginean fiind membră a juriului,
precum şi extinderea parteneriatului între
cele două instituții prin schimburi destinate
dezvoltării,

într‐o

manieră

concretă

şi

operațională.
Pentru continuarea cooperării între
Consiliul județean Alba şi C.A.U.E. al La
Manche s‐a propus identificarea unor surse
de finanțare europene, naționale sau locale
pentru implementarea unor proiecte:
‐ impactul extinderilor urbane şi a
construcțiilor asupra teritoriilor rurale, cu
precădere asupra zonelor agricole;
‐ construcțiile moderne şi peisajul în
zonele turistice.
Pe parcursul anului 2008 consilierii
Instituției Arhitectului Sef au colaborat cu
colegii din celelalte direcții la toate acțiunile
la care au fost solicitați, acțiuni organizate de
Consiliul Județean Alba.
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Biroul Audit Public Intern

F

Activitatea din anul 2008 a Biroului de
audit public intern s‐a desfăşurat pe baza

Misiunile cuprinse in planul de audit

Planului anual de activitate, realizându‐se

public intern pe anul 2008 a fost realizate

atât audit de asigurare cat si audit de

in întregime.

consiliere. Auditul de asigurare a cuprins
obiective

privind

publice,

alocarea

plățile

din

creditelor

bugetare,

sistemul contabil si fiabilitatea acestuia in
timp ce auditul de consiliere s‐a aplicat in
domeniul

salarizării,

Au fost auditare următoarele ;

fondurile

inventarierii

patrimoniului si a achizițiilor publice la

‐ Aparatul de specialitate al Consiliului
Județean ;
‐ S.C Apa‐ CTTA SA Alba
‐ S.C. Drumuri şi Poduri Locale S.A. Alba;
‐ Grup Şcolar,Timotei Cipariu” Blaj;

instituțiile aflate in subordine .
Ca tip de audit efectuat in anul 2008 a

‐ Grupul

Şcolar de Recuperare Abrud

fost auditul de regularitate care a vizat

‐ Centrul Şcolar pt.Educatie Incluziva Alba

verificarea principiilor, regulilor procedurale

‐

si

metodologice

aplicabile

utilizării

fondurilor publice. In situații deosebite si
neprevăzute in activitatea de audit s‐au
efectuat si audituri de tip ad‐hoc, care in final
au

cuprins

imbunătățirea
publice.

recomandări
administrării

pentru
fondurilor

Obiectivele misiunilor de audit au

avut ca scop evaluarea sistemului de control
intern corespunzător angajării , lichidării ,
ordonanțării si plații.

Biblioteca Județeana ,,Lucian –Blaga”

Alba;
‐ Centrul de Cultura „Augustin Bena „ Alba;
‐ Direcția Publică Comunitară de Evidență
a Persoanelor Alba;
‐

Direcția Județeana de Dezinsecție si

Ecologizare Mediu Alba;
‐ Teatrul de Papusi ,,Prichindel, Alba;
‐

Liceul

Sportiv

Sebeş

si

,,Trebuie Sebeş”;
‐ Sc.Cls.I‐VIII,, Axente Sever”Aiud ;
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Grădinița

generala

‐ Parcul Industrial Cugir;

preocuparea

persoanelor

responsabile din cadrul structurilor auditare

‐ Parcul Industrial Blaj;

de a organiza controlul intern la nivelul care

‐ Centrul Militar Județean Alba;

sa

conducă

la

asigurarea

legalității,

‐ Serviciul Județean Salvamont Alba;

regularității,

‐ Spitalul T.B.C. Aiud;

eficacității in utilizarea fondurilor alocate .

‐

Serviciul

Județean

de

Ambulanta

Alba;
Auditorii interni au evaluat intr‐o
măsură ridicata riscul operațiunilor cu
privire

la

informațiilor

fiabilitatea
financiare

si

integritatea
la

protejarea

patrimoniului precum si la respectarea
regulamentelor

si

actelor

normative

constatându‐se in unele cazuri anumite
disfuncționalități.

În

vederea

înlăturării

disfuncționalităților constatate, auditorii au
formulat recomandări, care au fost aduse la
cunoştința conducerii entităților auditare si
la cunoştința ordonatorului principal de
credite.
Majoritatea

masurilor,

soluțiilor

propuse, a recomandărilor formulate, au fost
însuşite – fără obiecțiuni ‐ de conducătorii
entităților auditare, aprobate de ordonatorul
principal de credite . Pana la sfârşitul anului
2008

o mare parte din recomandările

formulate au fost deja implementate, o parte
din acestea urmând a fi implementate în anul
2009, corespunzător termenelor prevăzute
în calendarul de implementare.
In urma auditării obiectivelor mai
sus menționate s‐a constatat ca trăsătura
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economicității,

eficientei

si

organigramei şi ale statului de funcții pentru

Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiilor publice

aparatul de specialitate. Având în vedere
prevederile

Biroul

resurse

umane

şi

Hotărârii

de

Guvern

G

gestiunea

funcțiilor publice are ca obiectiv valorificarea
resurselor umane ale Consiliului județean Alba
prin politici şi strategii de resurse umane, prin

nr.

246/2006

pentru

aprobarea

Strategiei

naționale privind accelerarea dezvoltării

dezvoltarea şi implementarea programelor de

serviciilor comunitare de utilități publice, s‐a

selecție,

dezvoltarea

înființat Unitatea județeană de monitorizare

organizațională a resurselor umane. In raport de

prin reorganizarea aparatului de specialitate.

strategia

evaluare,
de

instruire

dezvoltare,

şi

normele

legale,

oportunitățile județului si obiectivele instituției,

În

ceea

ce

priveşte

încadrarea,

avansarea, promovarea şi evaluarea, în

modificarea

cursul anului 2008 au fost avansați în trepte

structurii organizatorice, în luna ianuarie

profesionale 32 de funcționari publici care

2008, ca urmare a analizelor efectuate de

au îndeplinit condițiile cerute de legislația

conducerea

privind cariera funcționarilor publici;

În

ceea

ce

priveşte

consiliului

județean

cu

consultarea direcțiilor de specialitate privind

S‐au organizat concursuri pentru

activitatea desfăşurată în anul 2007, a

ocuparea

funcțiilor

rezultat

funcțiilor

de

necesitatea

structurilor

unei

aparatului

de

optimizări

a

publice

conducere

şi

vacante,
pentru

specialitate,

promovarea în clase a funcționarilor publici,

reactualizarea sarcinilor specifice fiecărui

în urma absolvirii studiilor superioare de

compartiment, post de conducere şi de

specialitate conform pentru un număr de 16

execuție şi a fost aprobată modificarea

funcții publice.

structurii organizatorice. Noua organigramă
aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
Alba

nr.2/10.01.2008

prevede

151

de

posturi din care 120 funcții publice şi 31
personal contractual;
În lunile aprilie, august şi decembrie

S‐a
monitorizat

organizat,
procesul

performanțelor

de

evaluare

profesionale

şi
a
ale

funcționarilor publici şi ale personalului
contractual, pentru anul 2008, precum şi
evaluarea posturilor şi întocmirea fişelor de

2008, au fost aprobate, prin hotărâri ale

post

Consiliului Județean Alba, modificări ale

organizatorică.
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coordonat

având

în

vedere

structura

În ceea ce priveşte perfecționarea, la

aparatului

propriu

şi

conducătorii

programele de perfecționare continuă a

instituțiilor şi serviciilor de sub autoritatea

pregătirii

de

consiliului județean, în urma majorării

Societatea pentru Excelență în Administrația

salariilor conform actelor normative în

Publică şi Consiliul județean Alba au

vigoare;

profesionale,

participat

un

domeniile

număr
de

Managementul
Gestionarea
domenii

organizate

de

salariați,

În ceea ce priveşte calculul salariilor

fiind

şi stabilirea bugetului cu salariile, în decursul

perfecționare

administrației

fondurilor

de

39

publice

structurale.

perfecționare

la

care

şi

anului 2008, s‐au întocmit statele de plată

Alte

pentru personalul din aparatul propriu,

au

Serviciul

public

județean

Salvamont,

participat funcționari publici de conducere şi

consilierii județeni, precum şi pentru plata

de execuție cu durata intre 3 şi 7 zile, precum

altor drepturi băneşti aprobate de consiliul

şi

la

cursuri

postuniversitare

au fost

județean şi declarațiile privind evidența

resurselor

umane,

nominală a asiguraților şi a obligațiilor de

managementul integrării europene, audit

plată către bugetul asigurărilor sociale,

public intern, accesarea fondurilor europene,

bugetul asigurărilor pentru şomaj şi fondul

dezvoltarea capacității administrative.

național

managementul

În

ceea

asigurări

sociale

de

sănătate. S‐au fundamentat cheltuielile de

funcțiilor publice, s‐au întocmit dosare

personal ale aparatului de specialitate al

profesionale pentru fiecare funcționar public

Consiliului județean Alba şi ale instituțiilor şi

nou încadrat, s‐a asigurat păstrarea acestora

serviciilor

în

de

confidențialitatea
personal

şi

priveşte

de

gestiunea

condiții

ce

unic

de

sub

autoritatea

siguranță,

s‐a

asigurat

consiliului județean, în vederea elaborării

datelor

cu

caracter

bugetului de venituri şi cheltuieli.

eliberarea

la

solicitarea

funcționarului public a documentelor care să
ateste activitatea desfăşurată de acesta, iar în
caz de transfer sau încetare a raporturilor de
serviciu s‐a înmânat funcționarului public
originalul dosarului profesional;
S‐a întocmit documentația necesară
în vederea emiterii dispozițiilor privind
stabilirea salariului de bază, indemnizației
de conducere, salariului de merit şi a altor
drepturi de personal pentru personalul
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publice

CAPITOLUL II
Instituţii Subordonate
Consiliului Judeţean Alba
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S‐au înregistrat în total aproximativ

Serviciul Public SALVAMONT

A
Serviciul Public SALVAMONT Alba
îşi desfăşoară activitatea în zona montană a
întregului județ, cuprinzând Munții Şurianu,
Munții Metaliferi, munții Trascău, Munții
Bihor şi o parte din Muntele Mare, respectiv
Scărița‐Belioara.

140 de accidente la acest obiectiv, la care se
adaugă şi 5 acțiuni de căutare a turiştilor
rătăciți, acordare a primului ajutor şi

Activitatea de salvare a SALVAMONT
Alba a fost axată în principal pe zonele
frecventate de turişti, pretabile la accidente,
intervenindu‐se prin misiuni de salvare şi
patrulare indiferent de anotimp.
În perioada de iarnă SALVAMONT
Alba a asigurat permanența la pârtiile de schi
de la Vîrtop‐Arieşeni. Pentru aceasta au fost
mobilizați
montani,

în
în

permanență
perioadele

de

6

salvatori
sfârşit

de

săptămână, sărbători şi vacanțe numărul de
salvatori fiind suplimentat.

transport

al

accidentaților,

acțiuni

desfăşurate în zona montană a stațiunii
Arieşeni.
Pe perioada de vară s‐a asigurat şi
un punct de permanență, la sfârşit de
săptămână, în Cheile Vălişoarei, care a
acoperit prin acțiuni de patrulare Masivul
Bedeleu şi Piatra Secuiului.
În

situații

de

afluență

masivă

a

turiştilor ocazionate de sărbătorile legale şi
religioase, perioada de concedii şi sfârşiturile
de săptămână s‐a asigurat permanența şi s‐
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au efectuat patrulări şi în Cheile Rîmeț,

prin care s‐a simulat salvarea dintr‐o zonă

Cheile Întregalde şi traseele montane şi de

foarte accidentată a victimelor unui incident

alpinism aferente acestora.

aviatic.

În

ceea

ce

priveşte

dotarea

şi

Alături de ISU, Salvamont Alba a

organizarea Serviciului Public Salvamont

participat anul trecut şi la acțiunile de

Alba trebuie menționat că în anul 2008 s‐a

ajutorare a victimelor inundațiilor ce au avut

achiziționat o suprafață de teren în comuna

loc în comunele Bucerdea Grînoasă şi

Rimetea şi o rulotă pentru amenjarea unui

Crăciunel din județul Alba.

punct salvamont care să deservească zona
Masivului Bedeleu – Piatra Secuiului şi
traseele montane şi de alpinism învecinate.
În ceastă zonă s‐a intervenit în anul
2008 şi pentru refacerea şi remarcarea a
aproximativ 15 trasee de alpinism şi
escaladă. Alte 4 trasee turistice frecventate
de public au fost refăcute şi remarcate pe
teritoriul județului Alba.
Pe

tot

parcursul

Intervenția Salvamont a fost de multe
anului

2008

a

ori decisivă şi în cazurile de acordare a
asistenței

medicale

unor

persoane

profesională a membrilor Salvamont, aceştia

domiciliate

în

greu

accesibile.

luând parte la cursurile Şcolilor Naționale

Echipajele Ambulanței, neputând ajunge la

organizate atât pentru instruirea pe timp de

bolnavi, au contactat echipele Salvamont.

iarnă cât şi pentru instruirea în activități

Astfel

specifice perioadei de vară.

medicale pentru bolnavi, în unele cazuri

continuat

activitatea

de

pregătire

În ceea ce priveşte parteneriatele
instituționale şi colaborarea cu instituțiile
județene

şi

locale,

trebuie

menționate

acțiunile Inspectoratului pentru Situații de
Urgență şi cele ale Ambulanței la care
Salvamont Alba a participat.
Astfel, în zona Munților Şurianu a fost
organizat un amplu exercițiu tactic

şi

demonstrativ în colaborarea cu ISU, exercițiu
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s‐a

zone

reuşit

acordarea

asistenței

intervenția însemnând salvarea vieților celor
aflați în necesitate.
În decursul anului 2008 Salvamont

Alba a participat activ şi la acțiunile
organizate

de

Consiliul

Județean

Alba,

oferind sprijinul logistic necesar bunei
desfăşurări acestor acțiuni. Una dintre cele
mai reuşite acțiuni de acest gen a fost ediția
2008 a Târgului de Turism Montan de la
Albac, acțiune la care Salvamont Alba a
organizat un exercițiu demonstrativ şi a
amenajat un stand de prezentare cu tehnică
şi echipamente specifice activității de salvare
montană.
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Centrul de Cultură „Augustin Bena”

B
În cursul anului 2008 la Centrul de

clădirii, achiziționarea de mobilier şi tehnică

Cultură „Augustin Bena” Alba s‐a construit şi

de calcul, instrumente muzicale, costume de

s‐a consolidat o echipă puternică de lucru

scenă şi birotică.

acest fapt fiind evidențiat şi demonstrat în
organizarea reuşită sau în participarea ca şi
partener la peste 80% din acțiunile culturale

Pe lângă bugetul alocat de ordonatorul
principal de credit, centrul a beneficiat şi de
sponsorizări ( SC APA – CTTA Alba, SC
Proiect Alba, Pensiunea Izvorul Muntelui, SC
UNITA SA, SC Jidvei, Antel) şi de încasări
proprii obținute prin taxe de şcolarizare,
vânzări

de

obiecte

ale

claselor

de

meşteşuguri populare şi prestări de servicii
artistice.
PRIORITĂȚI REALIZATE ÎN 2008
• Aducerea
ale județului. La acestea se mai adaugă şi
parteneriatele

cu

județul

Cluj,

Sibiu,

Râmnicu‐Vâlcea şi cu municipiul Bucureşti.
Anul 2008 a fost anul în care mijloacele
financiare puse la dispoziția Centrul de
Cultură „Augustin Bena” Alba de către
ordonatorul principal de credite Consiliul
județean Alba au fost suficiente pentru
realizarea obiectivelor propuse. Bugetul
aprobat pentru anul 2008 a fost unul
generos ce a fost folosit pentru activitatea
culturală dar şi pentru investiții în repararea
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manifestărilor

culturale

adecvate în fiecare colț al județului
• Promovarea

instituției

pe

plan

județean, național şi internațional
• Aniversarea

unor

personalități

marcante ale vieții culturale din județul Alba
şi marcarea unor date esențiale din istoria
culturală a județului
• Elaborarea

unor

lucrări

de

specialitate şi începerea întocmirii unei
arhive şi a unei biblioteci de informare şi

documentare în domeniul etnografiei şi al

calitate

de

organizator

colaborator
importante

sau

cât

partener

evenimente

şi

ca

cele

proprii

pot

şi
mai
fi

grupate astfel:
1.

diversificarea

ofertei

culturale şi a serviciilor centrului şi
promovarea lor – a reprezentat un aspect
prioritar în proiectul de management al
directorului. În cadrul manifestărilor legate
de acest eveniment participanții au făcut

folclorului
• Dezvoltarea,

actualizarea

şi

extinderea ariei culturale atât în plan
teritorial cât şi ca gen şi număr de

cunoştință cu noile servicii ale Centrului de
Cultură „Augustin Bena” Alba
• 24 ianuarie 2008 – marcarea unui
eveniment important din istoria țării dar şi

manifestări
• Susținerea dialogului multicultural

debutul Ansamblului de fanfară într‐un

atât cu etniile conlocuitoare cât şi prin
colaborări cu instituții şi ONG‐uri din
străinătate
•

Valorificarea

patrimoniului

cultural al județului Alba în proiecte
culturale proprii
• Editarea unor lucrări de specialitate
pe diferite suporturi
• Menținerea şi multiplicarea unor
parteneriate de succes atât pe plan local cât
şi pe plan național şi chiar internațional

spectacol de anvergură
• 11 februarie 2008 – Muguri de tezaur
în spectacol al TVR
• 18 februarie 2008 ‐ Balul Artelor –
organizat cu scopuri caritabile şi cu scopul
promovării serviciilor în rândul mediului

EVENIMENTE IMPORTANTE ALE
ANULUI
Din cele peste 135 de evenimente la
care Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
a participat în cursul anului 2008 atât în
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administrativ şi de afaceri
• 13 martie 2008 – Viața de lângă noi,
vernisaj expoziție fotografică

• 20 martie 2008 – lansare de carte la
Galeriile de Artă

vizuale
• 20

• 6 aprilie 2008 – colaborare cu TVR la
emisiunea „Hora Prichindeilor” unde au
participat clasele de canto muzică populară
şi de dans popular

iunie

Internațional

2008

de

–

tradiții,

Festivalul
Bucureşti,

parteneriat cu TVR
• 15‐17 august 2008 – Festivalul de
folclor „Ileana Rus”, Geoagiu Băi, parteneriat

• 9 mai 2008 – Ziua Europei şi debutul
Ansamblului folcloric

cu TVR şi cu Primăria şi Consiliul Local
Geoagiu

• 30 mai – 1 iunie – participarea la

• 23 septembrie 2008 – Tradițiile Albei

Zilele Municipiului Alba Iulia în spectacolul

pentru toți românii, vernisaj expoziție în Cluj

folcloric

Napoca

şi

cu

expoziția

claselor

de

meşteşuguri
• 6 iunie 2008 – spectacolul organizat

2.

colocvii şi seminarii – au

accentuat rolul centrelor de cultură ca şi al

de serviciul „Şcoala de arte şi meşteşuguri
• 12 iunie 2008 – „Universuri de
lumină”, vernisajul expoziției clasei arte

celorlalte instituții de cultură în dezvoltarea
vieții culturale şi a turismului cultural, în
dezvoltarea cercetării şi culegerii pe baze
ştiințifice a folclorului şi a obiceiurilor şi
tradițiilor

autentice,

în

conservarea

şi

valorificarea lor
• 2 martie 2008 – masă rotundă
organizată de Fundația Paem cu titlul „Tu în
ce Europa vrei să trăieşti?”
• 9‐11 mai 2008 – Colocviile de
etnografie şi folclor, Alba Iulia
• 21 iunie 2008 – Căluşul Românesc,
colocvii şi spectacol folcloric organizat la
Călăraşi
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3.

conferinţe – evenimente cheie

• martie 2008 – Priviri încrucişate,

ce vizează activitatea Centrului de Cultură

proiect de schimb de experiență în domeniul

„Augustin Bena” Alba. Comunicările au fost

fotografiei cu o instituție similară din Franța

axate în jurul punctelor prioritare ale rolului
aşezămintelor culturale în societate şi au
cuprins subiecte din legislație, imaginea
culturii , activitatea centrelor culturale,
participarea comunității la viața culturală,
evaluarea angajaților sub aspectul motivării
muncii, raportul centrul de cultură‐ consiliul
județean‐ minister‐ comunitate şi nevoile ei
culturale.

De

asemenea

s‐au

• 28

martie

2008

–

schimb

de

experiență pe probleme de resurse umane şi
financiare în aşezămintele culturale
• 3 aprilie 2008 – întâlnire metodică cu
referenții

culturali

din

comunele

participante la concursul Cultură pentru
Cultură

dezbătut

proiectele de diversificare a serviciilor şi
susținerea dezvoltării unor noi servicii mai
ales pentru mediul rural
4.

schimburi de experienţă –

prin organizarea unor vizite, concursuri,
tabere de creație, excursii etc. Au avut drept
• Iulie 2008 – Tabăra de Arte Vizuale,
ediția I, Ampoița
• 23 septembrie 2008 – lansare revista
„Tradiții clujene” a CJCPPT Cluj
5.

încurajarea

spiritului

competiţional – prin acordarea de asistență
metodică sau financiară pentru participarea
scop conturarea locului pe care îl ocupă în

creatorilor din județul Alba la diferite

acest moment Centrul de Cultură „Augustin

concursuri sau festivaluri

Bena” Alba în rândul celorlalte aşezăminte
culturale din țară
• martie

vioară „Tibi Gheza şi Al. Țitruş”
2008

–

Educație

şi

interculturalitate, simpozion organizat de
centrul

din

Reşița

ministerul educației
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• 3‐4 mai 2008 – Festivalul concurs de

în

colaborare

cu

• 17 mai 2008 – concurs de recitare la
Astra Blaj

• 15‐16 mai – Cântec străbun, concurs
județean

de

interpretare

a

cântecului

popular

• 12‐14 septembrie 2008 – Festivalul
național „Strugurele de Aur”, Alba Iulia şi
Jidvei

• 16‐18 mai 2008 – Festivalul concurs
de chitară clasică „Alba Spring Qiutar

• 21

septembrie

2008

–

Festival

concurs de dansuri pe generații – Târgu

Festival”
• 20 mai 2008 – Festivalul florii de
castan – concurs de muzică uşoară
• 10 iulie 2008 – preselecția pentru
festivalul concurs de la Mamaia la canto
muzică uşoară la Braşov
• 11 iulie 2008 – preselecția pentru
concursul de folclor de la Mamaia la Târgu

Mureş, colaborare cu formația de căluşari de
la Sălişte
6.

încurajarea tinerilor prin

acordarea

de

asistenţă

metodică

la

debutul lor
• lansare de carte a tinerilor talentați
de la Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan” din
Alba Iulia
• 9 iunie – acordarea diplomelor în

Mureş
• 18 iulie 2008 – Festivalul concurs de
folclor „Sus, sus, sus la moți la munte”
• 15‐17

august

2008

– Festivalul

concurs de interpretare „Ileana Rus”
• 21‐30

august

2008

– Festivalul

concurs de la Mamaia, au fost prezenți în
finală concurenți la ambele secțiuni: muzică
uşoară şi muzică populară
• 6 septembrie 2008 – Festivalul „Veta
Biriş”, Biia
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cadru

festiv

absolvenților

claselor

de

meşteşuguri populare
• concursuri pe tot parcursul anului
7.
interculturale

promovarea
–

prin

diversității
încheierea

unor

parteneriate cu ONG‐uri ale etniilor din județ
în vederea organizării în comun a unor
evenimente culturale menite să promoveze
accesul la cultură al minorităților naționale
• februarie 2008 – Fărşangul, rimetea

• aprilie

2008

–

„Tradiții

şi

interculturalitate” cu comunitatea de sârbi
din Reşița

• 25 mai 2008 – Zi‐i bade cu fluiera,
Şugag
• 5 iunie 2008 ‐ Nedeea almăşană,

• 8 aprilie 2008 – Ziua internațională a
Rromilor

Almaşul Mare
• 19‐20 iunie 2008 – Târgul de fete de

• 20‐27 iulie 2008 – Tabăra interetnică
de la Lopadea Nouă

• 24 august 2008 – Cununa grâului,

• 3 august 2008 – Fii satului în
comunitatea săsească de la Gârbova de Sebeş
8.

pe Muntele Găina

marcarea unor evenimente din

viața comunității – spectacole desfăşurate de

Bucerdea Vinoasă
9.

proiecte culturale – menite să

dezvolte viața culturală sub toate aspectele
ei în județul Alba
• ianuarie 2008 ‐ lansarea proiectului
de culegere de folclor muzical din subzona
Ighiu, Cricău, Galda de Jos, intitulat „Comoara
Satelor”
•

5

martie

2008

–

Cetea,

realizarea filmului documentar „Făşangul”
• 28 martie 2008 – lansarea proiectului
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
pentru satisfacerea nevoilor culturale ale
comunității din județul Alba
•1

martie

2008

‐

martie

Art

Mărțişor,

comisia din Consiliul județean Alba
• 29 iunie 2008 – Îmbrânzitul oilor,

2008

–

spectacolul

„Primăvara sufletului meu”
• 8 martie 2008 – Ziua femeii la
Căminul pentru Vârstnici
• 13 aprilie 2008 – 600 de ani de
atestare a localității Ocoliş
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• Evaluarea unor lucrări de specialitate
în vederea finanțării tipăririi lor, alături de

expoziție de pictură
•7

„Tradițiile Albei pentru toți românii”

parteneri ai proiectului finanțat de AFCN

• 15

mai

2008

–

spectacol

de

promenadă în colaborare cu Primăria şi
Consiliul Local Blaj
• 18 mai 2008 – Cultură pentru Cultură,
Blaj
• 21 mai 2008 – Zilele Ponorului
10.

• 2 februarie 2008 – Țara Secaşelor,
spectacol folcloric
• 3 februarie 2008– La porțile tradiției
şi creației populare , Deal
• 10 februarie 2008 – La porțile
tradiției şi creației populare, Sâncel
• 17 februarie 2008 – 40 de ani de la
înființarea județului Alba
• 24 februarie 2008 – La porțile
tradiției şi creației populare, Vadul Moților
• 27‐28 martie 2008 – Târgul Apicol în
parteneriat cu Asociația apicultorilor din
România
• 29 aprilie 2008 – spectacol folcloric în
parteneriat cu Primăria şi Consiliul local
Teiuş
• 28 aprilie 2008 – Tradiții presecane
• 11 mai 2008 – Cultură pentru cultură,
Horea
• 12 mai 2008 – Trenul Regal –
parteneriat cu Uniunea Scriitorilor – Filiala
Alba – Hunedoara
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• 25 mai 2008 – Cultură pentru Cultură,

parteneriate şi colaborări
Ighiu

• 8 iunie 2008 – Fiii Satului, Sâncel
• 22 iunie 2008 – Festivalul cetăților
dacice , spectacol folcloric
• 29 iunie 2008 – Cultură pentru
Cultură, Şugag
• 19 iulie 2008 – Cultură pentru
Cultură, Avram Iancu
• 27 iulie 2008 – Festivalul secerişului,
Ampoița
• 7 august 2008 – Fiii Satului Doştat
• 9‐10 august 2008 – Fiii satului
Cenade
• 10 august 2008 – Fiii Satului, Ceru
Băcăniți

• 15

august

2008

–

Serbare

câmpenească, Valea lungă
• 15 august 2008 – Fiii satului , Pian
• 16‐17 august 2008 – Ziua lemnarului,
Horea
• 30‐31 august 2008 – Zilele Şpringului

pliant de promovare a serviciilor centrului
de cultură care au fost în parte finalizate în
cursul lunii decembrie după revenirea mea
la conducerea centrului.
De asemenea, în cursul lunii decembrie,
s‐au reluat proiectele: Zilele Augustin Bena,
deschiderea clasei de prelucrare a lemnului

• 31 august 2008 – Zilele oraşului Teiuş

la Avram Iancu şi a clasei de dansuri

• 7 septembrie 2008 – Fiii Satului

populare de la Fărău, lansarea cărții „Ritualul

Turdaş

bestiei” autor prof.Cornel Nistea şi au fost
finalizate

• 19‐21

alte

septembrie

proiecte

2008 – Târgul

începute

Apulum Agraria

încă

– spectacol şi

din

septembrie

expoziția

cum ar fi

meşterilor

Concertul

populari

extraordin

• 21

ar

septembrie

de

colinde în

2008 – Toamna

parteneriat

cugireană

cu

TVR,

Înafara acestor manifestări culturale au

concertul de colinde „Vine Clujul pe la noi” în

fost editate sub egida centrului 4 cărți de

parteneriat cu TVR, Conferința Națională a

specialitate, 3 CD‐uri cu muzică şi fotografii

Centrelor de Cultură din România, expoziția

şi trei DVD‐uri cu două filme documentare –

„Ioana Raica şi clasa de pictură şi design

Făşangul de la Cetea şi Ziua Națională a

ambiental” şi concertele de muzică de

României şi o prezentare a ansamblului

cameră „Între două lumi” şi „Concert de nai

folcloric. La 1 octombrie 2008 erau în stadiu

şi orgă”.

de finalizare încă 2 cărți (Caietele colocviilor
şi rituri de înmormântare la Oarda de Sus) şi
revista „Rânduiala”, 2 filme documentare
(Statu la vase şi Trăistuța de la Sălciua) şi un
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Lista completă a acțiunilor realizate de
Centrul cultural „Augustin Bena” în decursul
anului 2008 poate fi consultată în ANEXĂ.

ANEXA

MANIFESTĂRI CULTURALE REALIZATE DE CENTRUL CULTURAL
„AUGUSTIN BENA” ÎN ANUL 2008

Ianuarie
1.

Lansare proiect Comoara Satelor – 15 ianurie 2008, Ighiel, jud. Alba

2.

spectacol de lansare a Ansamblului de fanfară – 24 ianuarie 2008, Alba Iulia

Februarie
1.

Țara Secaşelor‐ 2 februarie 2008, Roşia de Secaş, jud. Alba, proiect interjudețean

2.

La porțile tradiției – 10 februarie 2008, Sâncel, jud. Alba

3.

Muguri de Tezaur‐ 11 februarie 2008, TVR, Bucureşti, emisiune televizată

4.

40 de ani de la înființarea jud. Alba‐ 17 februarie 2008, Alba Iulia

5.

La porțile tradiției – 17 februarie 2008, Vadul Moților, jud. Alba

6.

Balul Artelor – 18 februarie 2008, Alba Iulia

Martie
1.

Lansarea paginii web, 1 martie 2008, Alba Iulia

2.

ArtMărțişor, 1 martie 2008, Alba Iulia

3.

La porțile tradiției – 5 martie 2008, Deal, jud. Alba

4.

Primăvara sufletului meu – 7 martie 2008, Cercul militar, Alba Iulia

5.

Cântecul Vârstelor‐ 8 martie 2008, Căminul pentru vârstnici, Alba Iulia

6.

Educație şi interculturalitate, 8 martie 2008, Alba Iulia‐Reşița, proiect național
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7.

Viața de lângă noi, expo de fotografie, 16 martie 2008, Alba Iulia

8.

Lansare carte „40”, 20 martie 2008, Alba Iulia

9.

Schimb de experiență pe probleme de contabilitate, 28 martie 2008, Braşov

10. Târgul Apicultorilor‐ spectacol de fanfară, 27 martie 2008, Alba Iulia
11. Tradițiilor Albei pentru toți românii, lansare de proiect, 28 martie 2008, Alba Iulia

Aprilie
1.

Activitate metodică cu responsabilii de cămine culturale, 3 martie 2008, Alba Iulia

2.

Hora prichindeilor, 6 martie 2008, Bucureşti, emisiune la TVR

3.

Educație şi interculturalitate, 11 aprilie 2008, Alba Iulia‐Reşița, proiect național

4.

600 de ani de la atestarea localității, 13 aprilie 2008, Ocoliş, jud. Alba

5.

Hora prichindeilor, 6 martie 2008, Bucureşti, emisiune la TVR

6.

Romanul Românesc Contemporan, 19 aprilie 2008, Alba Iulia

7.

La porțile tradiției, 29 aprilie 2008, Teiuş, jud. Alba

8.

Tradiții presecane, 28 aprilie 2008, Presaca Ampoiului, jud. Alba

9.

Primăvara folclorului Românesc, 27 aprilie 2008, spectacol în colaborare cu TVR,

Bucureşti

Mai
1.

Pe strune de vioară, 3‐4 mai 2008, Ocna Mureş, jud. Alba

2.

Ziua Europei, lansarea ansamblului folcloric, 9 mai 2008, Alba Iulia

3.

Colocviile de etnografie şi folclor, 9‐11 mai 2008, Alba Iulia, Almaşul Mare

4.

scriitori pe Calea Regală cu scriitori, 12 mai 2008, Alba Iulia

5.

Comoara satelor, concurs, 16 mai 2008, Blaj

6.

Cultură pentru Cultură, 17 mai 2008, Blaj

7.

Cântec străbun, concurs, 15‐16 mai 2008, Alba Iulia

8.

Festivalul de chitară clasică, 16‐18 mai 2008, Alba Iulia
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9.

La porțile tradiției, 21 mai 2008, Ponor

10. Cultură pentru Cultură, 25 mai, Ighiu
11. Tradițiile Albei, muzică de fanfară, 23‐25 mai 2008, Alba Iulia
12. Zi‐i bade cu fluiera, 25 mai, Şugag
13. Primăvara muzicii populare româneşti, 25 mai, Cercul Militar Alba Iulia
14. Zilele Municipiului Alba Iulia, 30 mai, Alba Iulia

Iunie
1.

Nedeea Almăşană, 5 iunie, Almaşul Mare

2.

Tinere poeți, tinere talente – lansare de carte, 5 mai, Alba Iulia

3.

Fiii satului , spectacol folcloric, 8 iunie, Sâncel

4.

Acordarea de diplome absolvenților de la clasele de meşteşuguri, 9 iunie, Munții

Apuseni
5.

Universuri de lumină, vernisaj expoziție fotografii, 12 iunie, Alba Iulia

6.

Spectacol de final de an al Şcolii de arte şi meşteşuguri, 12 iunie, Alba Iulia

7.

Festivalul Internațional de tradiții, 20 iunie, Bucureşti

8.

Căluşul românesc, 21 iunie, Caracal

9.

Festivalul Cetăților Dacice, 22 iunie, Cricău

10. Zi‐i bade cu fluiera, 29 iunie, Şugag
11. Îmbrânzitul oilor, 29 iunie, Ighiu

Iulie
1.

Sus, sus, sus la moți la munte, 18 iulie, Câmpeni

2.

Cultură pentru Cultură, 19 iulie, Avram Iancu

3.

Târgul de fete, 20 iulie, Avram Iancu

4.

Festivalul Secerişului, 27 iulie, Ampoița

5.

Tabăra interetnică, 20‐27 iulie, Lopadea Nouă
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6.

Studio în aer liber, 17‐27 iulie, Ampoița

August
1.

Fiii satului, 3 august, Gârbova de Sebeş

2.

Strugurele de Aur, preselecție, 5 august, Alba Iulia

3.

Fiii Satului, 7 august, Doştat

4.

Fiii Satului, 9‐10 august, Cenade

5.

Fiii Satului, 10 august, Ceru Băcăniți

6.

Festivalul Românilor de Pretutindeni, 15‐17 august, Geoagiu Băi

7.

Serbare Câmpenească, 15 august, Valea Lungă

8.

Fiii Satului, 15 august, Pian

9.

Ziua lemnarului, 16‐17 august, Horea

10. Cununa grâului, 24 august, Bucerdea Grânoasă
11. Festivalul de muzică de la Mamaia, 21‐30 august, Mamaia
12. Zilele Şpringului, 30‐31 august, Şpring
13. Zilele Teiuşului, 30‐31 august, Teiuş

Septembrie
1.

Festivalul „Veta Biriş”, 6 septembrie, Biia

2.

Fiii Satului, 7 septembrie, Turdaş

3.

Strugurele de Aur, 12‐14 septembrie, Alba Iulia şi Jidvei

4.

Tradiții Clujene, lansare de revistă, 17 septembrie, Cluj Napoca

5.

Târgul Apulum Agraria, 21 septembrie, Alba Iulia

6.

Festivalul Dansului Popular, 21 septembrie, Târgu Mureş

7.

Toamna cugireană, 21 septembrie, Cugir

8.

Tradițiile Albei la Cluj, 23 septembrie, Cluj Napoca
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Noiembrie:
•

14 noiembrie, Căluşul din județul Alba, sesiune de comunicări, Muzeul Național al

Unirii, Alba Iulia – participant cu lucrare
•

16 noiembrie, Deschiderea clasei de dansuri populare, Fărău ‐ participant

•

20 noiembrie, Ritualul bestiei‐ autor Cornel Nistea, lansare de carte, Alba Iulia ‐

organizator
•

23 noiembrie 2008, Festivalul de film Scurt, Alba Iulia – membru în juriu

•

29 noiembrie‐ 2 decembrie 2008, Serbările Unirii, Alba Iulia – organizator

Decembrie
•

3 decembrie, Între două lumi, spectacol şi vernisaj, Alba Iulia – organizator

•

10 decembrie, Concert extraordinar de colinde, parteneriat cu TVR, Alba Iulia –

organizator
•

10 decembrie, Conferința Națională a Centrelor Culturale, Alba Iulia – organizator

•

12 decembrie, Expoziție de icoane, Aiud ‐ organizator

•

15‐19 decembrie, Spectacole de colinzi, Alba Iulia – organizator

•

16 decembrie, Concert de colinde transilvane, colaborare cu TVR, Braşov –

organizator
•
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20 decembrie, Concert de nai şi orgă, Alba Iulia – organizator

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”

C
creşterea anuală a colecțiilor trebuie să fie de
În anul 2008 Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga” Alba a acționat ca mediator de
informație şi coordonator de evenimente

minim 50 documente specifice la 1.000
locuitori.
În anul 2008 Biblioteca Județeană a

culturale, contribuind activ la creşterea

înregistrat

prosperității

spirituale

indicatorilor privind utilizarea fondului de

membrilor

comunității

şi

materiale
locale,

a

prin

asigurarea accesului la o vastă arie de idei şi
informații, prin asistența de specialitate
oferită, prin promovarea interesului pentru
lectură şi învățare pe tot parcursul vieții.
La sfârşitul anului 2008, fondul de
publicații deținut de bibliotecă este de

următoarele

valori

ale

carte:
Numărul cititorilor nou înscrişi – 7116
persoane;
Frecvența totală a cititorilor în bibliotecă –
127714 vizite;
Frecvența zilnică – aprox. 500 cititori/zi;

215241 volume, repartizat la sediul din

Total volume difuzate – 273872 volume;

strada Trandafirilor nr. 22 şi la filialele

Indicele de atragere la lectură ‐ 11, 29 %

instituției, în valoare totală de 640.155,32 lei.

Analiza

situației

ocupaționale

a

Achiziția de carte, desfăşurată cu

utilizatorilor relevă că procentul cititorilor

responsabilitate, în funcție de cerințele

care urmează o formă de învățământ în curs

cititorilor, a adăugat colecțiilor existente, în

(elevi şi studenți) se menține ridicat pe

acest an, un număr de 5851 cărți şi

ansamblul întregului an, el cunoscând doar

publicații, însumând 2506 titluri, în valoare

fluctuații temporare (scădere în timpul

de 115.212,84. La acestea se adaugă un

vacanțelor,

număr de 821 donații de carte de la diverşi

examene). Remarcăm procentul încă destul

cititori, edituri, schimb interbibliotecar din

de scăzut al unor categorii (funcționari,

țară şi din străinătate. Conform legii,

muncitori, şomeri) spre care va trebui să ne
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creştere

în

perioadele

de

1400

Muncitori/Tehn.
Intelectuali/Functionari
Elevi/Studenti
Alte categorii

1200
1000
800
600
400
200
0

ian.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 iun.08 iul.08 aug.08 sep.08 oct.08 nov. 08 dec.08

orientăm în viitor,

printr‐o continuă

credem noi, activităților cu cartea derulate la

diversificare a formelor de atragere la

Secția pentru copii, parteneriatelor încheiate

lectură.

cu şcoli şi grădinițe din municipiu şi județ,
precum şi existenței celor două filiale care se
adresează acestui segment, filiala de la
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” şi Şcoala cu cls.

În ceea ce priveşte vârsta, ponderea o
reprezintă cititorii cu vârste cuprinse între
15‐25 de ani (41 %), urmați de cei până la 14
ani (30 %), apoi de cei între 26‐40 (15 %),
ponderea fiind scăzută la segmentele de
vârstă 41‐60 ( 10 %) şi peste 61 ( 4 %).
Un fenomen îmbucurător îl constituie
uşoara creştere a numărului de cititori copii,
cu vârste până la 14 ani, fenomen datorat,
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I‐VIII „Mihai Eminescu”.
De asemenea, activitățile interactive
desfăşurate în cadrul Târgului de Carte „Alba
Transilvana”, precum şi secțiunea destinată
celor mici de pe site‐ul bibliotecii au sporit
interesul cititorilor tineri pentru lectură şi
bibliotecă.

fost de 70420, media zilnică fiind de cca 500
Dar

numărul

beneficiarilor

înscrişi

şi
nu

structura

caracterizează

cititori / zi.
O

incursiune

în

lectura

suficient nivelul de activitate şi de utilitate al

beneficiarului bibliotecii arată că în anul

acesteia. Factorul determinant de utilitate al

2008 beneficiarii Bibliotecii Județene „Lucian

bibliotecii este ilustrat de frecvență.

Blaga” Alba au împrumutat la domiciliu şi au

Numărul de vizite indică încărcătura

consultat la sediu un număr de 273872

zilnică a bibliotecarului în procesul cerere‐

volume, la care se adaugă 9148 de publicații.

ofertă. Aceasta cu atât mai mult cu cât

Ponderea cea mai mare a lecturii

solicitările venite din partea utilizatorilor

revine grupei 8, adică literaturii, lingvisticii,

sunt tot mai complexe, ele necesitând nu

literaturii

numai o cultură generală vastă, ci şi abilități

enciclopedii etc) care reprezintă mai mult de

de utilizare a programelor informatizate,
care

să

permită

regăsirea

rapidă

a

informației. În anul 2008 numărul de vizite a

de

referință

(

dicționare,

LEGENDA:
Domeniul A : filosofie; religie; ştiinţe sociale;
istorie.
Domeniul B: matematică; ştiinţe naturale; ştiinte
aplicate; geografie
Domeniul C : limba; literatura; lingvistica
Domeniul D : generalităţi; artă; sport; biografii

EVIDENTA VOLUMELOR DIFUZATE
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VÂRSTĂ

jumătate din volumele difuzate. Un rol

prin colecțiile şi

serviciile sale,

însemnat îl dețin ştiințele sociale (istorie,

biblioteca a deservit un număr mai mare de

drept,

sociologie,

utilizatori, în principal tineri (elevi şi

marketing),

studenți), atât din municipiu cât şi din județ;

economie,

economie,

psihologie,

management

şi

urmate de ştiințele exacte (matematică,
fizică, chimie, biologie, geografie).

automatizarea
contribuie

scrise publicațiile solicitate, 262727 sunt în

serviciilor;

limba română, iar 11145 în alte limbi (în

la

o

creştere

acțiunile
(expoziții,

Indicele de atragere la lectură are o

de

bibliotecă (proces în plină desfăşurare)

În ce priveşte limba în care sunt

special engleză şi franceză).

serviciilor

specifice

comemorări,

cu

a

cartea

întâlniri

cu

condus

la

ansamblu

a

personalități,

etc.)

valoare de 11,29, ceea ce înseamnă că ne

îmbunătățirea

imaginii

înscriem în parametrii propuşi în acest sens.

bibliotecii şi la o mai bună înțelegere a

Interesul sporit pentru lucrările de

au

calitativă

de

rolului său în comunitate.
Agenda manifestărilor cu cartea
specifice bibliotecii (simpozioane, lansări de

referință, literatură, istorie, drept, ştiințe

carte,

sociale etc. este influențat şi de aria

istorico‐literare, întâlniri cu scriitori şi

curriculară a instituțiilor de învățământ, atât

oameni de cultură, concursuri de creație,

elevii, cât şi studenții solicitând, în principal,

expoziții, recitaluri de poezie) a fost deosebit

documente pentru informare şi studiu şi mai

de bogată în perioada analizată. Prezentarea

puțin

lor cronologică este ilustrativă în acest sens,

pentru

delectare.
indicatorilor

de

performanță

pe

conduce

culturale,

retrospective

fiind consultată în anexă..

Analiza

anul

memorii

Reprezentanți ai Bibliotecii județene
au

participat

organizate

2008

pe

la
plan

manifestări
național.

similare
Au

fost

prezentate lucrări de specialitate, s‐au făcut

la

schimburi publicații, s‐au primit premii şi
distincții şi s‐a realizat o bună colaborare,
conlucrare şi un schimb benefic de opinii.
În total au fost organizate peste 240
următoarele
concluzii:

de evenimente şi manifestări specifice cu
cartea, la care au participat peste 13000 de
persoane.
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Ca o recunoaştere a aportului adus
pe plan cultural şi artistic, Biblioteca
Județeană a primit în anul 2008 numeroase
premii şi distincții dintre care amintim:
•

Premiul

pentru

colaborare

acordat de Revista Discobolul;
•

Diploma

„Recunoştință

Națională” acordată cu ocazia împlinirii a 90
de ani de la Marea Unire;
•

Diplomă de excelență acordată

de Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu” din
Republica Moldova;
•

Diplomă

specială

acordată

pentru buna colaborare cu scriitorii membri
ai Filialei Târgu Mureş a Uniunii Scriitorilor
din România;
•

Premiul pentru „substanțialele

şi elegantele ediții consacrate operei lui
Lucian Blaga, editate în ultimii ani”, alături
de Trofeul Festivalului oferit de Primăria
Municipiului Târgu Mureş, pentru volumul
Saeculum
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ANEXA

MANIFESTĂRI CULTURALE REALIZATE ÎN ANUL 2008

IANUARIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

03.01. 2008

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret: ARON COTRUŞ

Crt.
1.

Radio Reîntregirea
2.

07 .01. 2008
Biblioteca Județeană

„Povestind copiilor”  Ioan Al. BrătescuVoineşti şi
Emil Gârleanu – expoziții de carte

şi filiale
3.

07 .01. 2008
Biblioteca Județeană
Filiala Ampoi

4.

08.01.2008
Biblioteca Județeană

5.

09.01.2008
Centrul de zi pentru
vârstnici

6.

 „Epilog sentimental”. Evocare lirică a poetului
Ion Minulescu;
 „Rugă pentru ziua mea onomastică” –
expoziție de carte dedicată celor 127 de ani de la
naşterea poetului Ion Minulescu
Omagiu lui Nicolae Iorga, personalitate marcantă a
culturii române, donator principal al primei biblioteci
publice din Alba Iulia. Expoziție de carte şi evocare.

„Mântuirea personală şi mântuirea lumii” – întâlnire
cu cititorii de carte religioasă

10. 01.2008

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret: ION
MINULESCU

Radio Reîntregirea
7.

11.01. 2008
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„Rapsodie valahă” – expoziții de carte dedicate
poetului ardelean Aron Cotruş
„Livada dintre mâine şi ieri…” expoziție de

Biblioteca Județeană
8.

14 ianuarie 2008
Biblioteca Județeană

carte Leonid Dimov
Personajele copilăriei: Alice. Expoziție de carte
dedicată lui Lewis Carrol

Secția pentru copii
9.

14‐18 ianuarie 2008
Biblioteca Județeană
şi filiale

10.

18.01.2008
Filiala Ampoi

11.

Zilele „Mihai Eminescu”:
expoziții de carte: „Eminescu, pururi tânăr”;
lecturi poetice şi momente muzicale;
„Clipa numită Eminescu” – răvaşe şi semne de
carte purtând semnătura şi versurile poetului,
gânduri ale cititorilor şi desene realizate de
aceştia pe motive eminesciene;
- depuneri de flori la bustul poetului de pe Aleea
Scriitorilor etc.
Expoziție de carte „Moştenirea literară a lui Slavici” –
160 de ani de la naşterea scriitorului
-

18.01.2008

Expoziție de carte „Lumea lui Ioan Slavici”.

Filiala Şcolii nr. 9 „Dorin
Pavel”
12.

22.01.2008
Biblioteca Județeană
Filiala Şcolii nr. 9 „Dorin
Pavel”

13.

23.01.2008
Centrul de zi pentru
vârstnici

14.

24. 01. 2008
Biblioteca Județeană
şi filiale

15.

24. 01. 2008




Audiție muzicală: Giacomo Puccini
Expoziţie de carte „GRIGORE
ALEXANDRESCU”

„Înfăţişarea şi purtarea noastră cea de toate zilele” –
întâlnire cu cititorii de carte religioasă



Expoziţii de carte: UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE
 Lecția de istorie: „Alexandru Ioan Cuza şi
Unirea Principatelor” – vizite ale elevilor,
lecturi istorice, vizionări de film la Secția pentru
copii
Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : AL. ODOBESCU

Radio Reîntregirea
16.

30‐31 ianuarie 2008



Biblioteca Județeană
şi filiale
17.
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31.01. 2008



Zilele „I.L.CARAGIALE”: expoziții de carte şi
întâlniri cu scriitori; vizionări de film la Secția
pentru copii
Întâlnirea lunară a Cenaclului Bibliotecii:
„Caragiale, contemporanul nostru”

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : I.L.CARAGIALE

Radio Reîntregirea

18.

31.01. 2008
Biblioteca Județeană

Expoziţie de carte dedicată prozatorului şi
dramaturgului englez John Galsworthy

FEBRUARIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

01.02.2008

„Maeştrii picturii româneşti: Ştefan Luchian”
Expoziție de carte

Crt.
1.

Biblioteca Județeană
2.

05.02.2008
Secția de copii

3.

06.02.2008

Vizionare de film: „Amintiri din copilărie”. Participă
elevii de la Liceul sportiv, cls. a III‐a B
Expoziţii de carte: CENTENAR GEO BOGZA

Biblioteca Județeană

4.

06.02.2008
Filiala Ampoi

5.

06.02. 2008

„CARTEA OLTULUI”  Expoziţie de carte dedicată
împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui GEO BOGZA

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : I.L.CARAGIALE

Radio Reîntregirea

6.

06.02. 2008
Centrul de zi pentru

Întâlnire cu cititorii de carte religioasă: „CORABIA
VIEŢII NOASTRE”

Vârstnici
7.

08.02.2008
Filiala Ampoi

8.

08.02.2008
Biblioteca Județeană
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„DE LA PĂMÂNT LA LUNĂ” ‐ Expoziție de carte dedicată
naşterii lui JULES VERNE
„ Jules Verne – Călătorii în viitor”
Expoziţie de carte, lecturi, vizionări de
film

Secția pentru copii

9.

12.02.2008
Filiala Ampoi

10.

12.02. 2008



„BABA IARNĂ INTRĂN SAT” – Recital de poezie
susținut de elevii clasei a IV‐a A – Şcoala generală
nr. 5
 Expoziţie de carte dedicată poetei OTILIA
CAZIMIR
Expoziţie de carte „Pierre de Marivaux”

Biblioteca Județeană
11.

13.02. 2008
Radio Reîntregirea

12.

13.02. 2008

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : TITU
MAIORESCU
Audiție muzicală: RICHARD WAGNER

Biblioteca Județeană
13.

15.02.2008
Biblioteca Județeană

„VIAŢA LUI TITU MAIORESCU” ‐ Expoziții de carte

Filiala Ampoi
14.

15.

15.02.2008
Biblioteca Județeană

„Bucuriile muzicii”. 75 de ani de la naşterea lui
Iosif Sava. Expoziție de carte şi audiții de muzică
clasică

19.02. 2008

Concurs de cultură generală

Centrul de zi pentru
vârstnici
16.

20.02. 2008
Centrul de zi pentru

Întâlnire cu cititorii de carte religioasă: „PRIMĂVARA
DUHOVNICEASCĂ”

vârstnici
17.

20.02.2008
Filiala Ampoi

18.

20.02. 2008
Radio Reîntregirea

19.

21.02.2008
Biblioteca Județeană
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„PEUN PICIOR DE PLAI”  Expoziție de carte dedicată
naşterii lui EUGEN BARBU
Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : MARIN
SORESCU
„TIMOTEI CIPARIU – cărturar umanist de talie
europeană”. Expoziție de carte

21.

25.02.2008

„DUILIU ZAMFIRESCU ”. Expoziție de carte

Biblioteca Județeană
22.

25.02.2008
Secția de copii

23.

26.02.2008
Filiala Ampoi

24.

27.02. 2008
Radio Reîntregirea

25.

27.02.2008
Biblioteca Județeană

26.

27.02.2008
Biblioteca Județeană

27.

28.02.2008
Biblioteca Județeană

28.

28.02.2008
Secția de copii

29.

29.02.2008
Secția de copii

Vizionare de film: „Amintiri din copilărie”. Participă
elevii de la Şcoala cu cls. I‐VIII „Vasile Goldiş”
„BOGDAN PETRICEICUHAŞDEU  Omagiu” ‐ Expoziție
de carte
Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : DUILIU
ZAMFIRESCU
Vizitare bibliotecii de către elevii Colegiului Național
„Horea, Cloşca şi Crişan”
„Sculptorul Ion Irimescu – in memoriam”. Expoziție
de carte
„MICHEL DE MONTAIGNE – scriitor şi gânditor
umanist francez”. Expoziții de carte
Prezentarea secției elevilor clasei a II‐a de la Şcoala
Generală nr. 7
Vizionare de film: „Amintiri din copilărie”. Participă
elevii de la Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă

MARTIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

01.03. 2008

„Ziua mărţişorului”, simbolul primăverii. Expoziție de
carte, desene, origami

Crt.
1.

Biblioteca Județeană
2.

01.03.2008

„CAPRA CU TREI IEZI” – expoziție de carte.

Filiala Ampoi
3.

05.03.2008
Filiala Ampoi
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„Meritul Hortensiei PapadatBengescu în realizarea
romanului modern”. Expoziție de carte

4.

06.03. 2008

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret RADU GYR

Radio Reîntregirea
5.

08.03.2008
Centrul de zi pentru
vârstnici

„Lumina ce se stinge” . Expoziție de carte dedicată lui
Mircea Eliade.

Filiala Ampoi
6.

7.

14.03.2008



Biblioteca Județeană



Centrul de zi pentru
vârstnici



20.03.2008



Biblioteca județeană
8.

21.03.2008
Filiala Ampoi

9.

21.03.2008
Biblioteca Județeană

„Graiul pâinii” – Evocare lirică Octavian Goga.
Expoziții de carte;
 Mari dramaturgi: Henrik Ibsen . Expoziție de
carte
„Concert de Bach”. Audiție muzicală realizată la Şcoala
„Mihai Eminescu” Țelna




10.

24.03.2008



Biblioteca Județeană
11.

24.03.2008
Secția pentru copii

12.

13.



Biblioteca Județeană



Secția pentru copii



Biblioteca Județeană
14.

27.03.2008
Biblioteca Județeană
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Întâlnirea Cenaclului Bibliotecii;
Lansări de carte realizate în colaborare cu
Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala
Interjudeţeană AlbaHunedoara
Expoziţie de carte: George Topârceanu
Centenarul naşterii poetului Virgil
Gheorghiu. Expoziție de carte, evocare literară.

Vizionare de film: „Hansel şi Gretel”. Participă
elevi de la Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă

25.03.2008

25.03.2008

Expoziţie de carte dedicate poetului
Alexandru Macedonski;
Evocare Constantin Dumitrescu, teolog, jurist
şi poet;
Centenarul naşterii fizicianului Şerban
Ţiţeica, Întemeietor al şcolii româneşti de
fizică.

„Întâmplări cu Arpagic” – expoziție de carte
dedicată poetei Ana Blandiana;
Vizitarea bibliotecii de către elevii clasei I de
la Şcoala Gen. „V. Goldiş” Alba Iulia;
Lecturi din poemele Anei Blandiana

„ANA BLANDIANA, MATEIU CARAGIALE –la ceas
aniversar”. Expoziții de carte
Vizitarea bibliotecii de către elevii de la Şcoala
Generală din Lancrăm

Secția pentru copii
15.

28.03.2008
Secția pentru copii

16.

28.03.2008
Biblioteca Județeană

17.

31.03.2008
Filiala Ampoi

18.

31.03.2008
Biblioteca Județeană

Vizitarea bibliotecii de către elevii de la Şcoala
Generală Nr. 3
Centenarul naşterii poetului Virgil Carianopol.
Expoziție de carte.
„O viziune a sentimentelor”. Expoziție de carte şi
recital de poezie din lirica stănesciană realizat în
colaborare cu elevii Şcolii „Mihai Eminescu” Țelna
„Misterul în plină lumină” Expoziție de carte Van
Gogh

APRILIE

Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

01.04. 2008

1 aprilie  ZIUA PACĂLELILOR. Realizarea unui
panou tematic cu informaţii, citate, imagini, glume
etc.

Crt.
1.

Biblioteca Județeană
2.

01.04.2008
Biblioteca Județeană

„Universul poetic al lui OCTAVIAN GOGA” – expoziție
de carte.

Filiala Ampoi
3.

01.04.2008

Audiţie muzicală „ RAHMANINOV”

Biblioteca Județeană
Sala de lectură
4.

02.04. 2008
Centrul de zi pentru

Întâlnire cu cititorii de carte religioasă: „SMOCHINUL
NERODITOR”

vârstnici
5.

03.04 2008
Radio Reîntregirea

6.

04.04.2008

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret : BARBU
ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA
Întâlnirea Cenaclului Bibliotecii
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Expoziţie de carte: „Ţara Secaşelor”

Biblioteca Județeană
7.

1‐9 aprilie
Biblioteca Județeană

8.

09.04 2008
Radio Reîntregirea

9.

14.04.2008
Secția pentru Copii

10.

16.04.2008
Filiala Ampoi

11.



Lansarea volumului lui Ioan Popa, De sub
vălul negurii cărunte
Expoziţii tematice: B.ŞT. Delavrancea, Eugen Curta,
Petru Anghel, Romulus Vulpescu, Panait Cerna, Emil
Cioran, Camil Petrescu
Emisiune radiofonică: Schiţe de portret: EUGEN
IONESCU
Expoziţie tematică cu ocazia Sfintelor Paşti realizate
de copiii de la Aşezământul „Sfânta Ana”
„Gala Galaction, artist al cuvântului”. Expoziție de
carte

16.04 2008

Emisiune radiofonică: Schiţe de portret GALA
GALACTION

Radio Reîntregirea
12.

13.

16.04. 2008
Centrul de zi pentru
vârstnici
17.04.2008
Biblioteca Județeană
17. 04. 2008
Şcoala Generală Benic

14.

17.04.2008
Secția pentru Copii

Concurs de cultură generală

Întâlnirea Cenaclului bibliotecii pe tema: „Limba
română în actualitate”
Centenarul naşterii filologului şi istoricului Nicolae
Lascu
„Cultivarea interesului pentru lectură” . Întâlnire cu
elevii de la Şcoala „Mihai Eminescu” Țelna

Filiala Ampoi
15.

20.04.2008
Alba Iulia‐ Bucium

16.

10‐22 aprilie
Biblioteca Județeană

17.

23.04. 2008

Expoziţii tematice: Emile Durkheim, Henry James, Gala
Galaction, Nicolae Lascu, Adrian Maniu
Ziua bibliotecarului:

Biblioteca Județeană



Centrul de zi pentru



vârstnici
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Lansarea ediţiei multilingve „Fefeleaga” în cadrul
inaugurării Expoziţiei muzeale omonime de la
Bucium

Întâlniri cu bibliotecari din biblioteci publice şi
şcolare, expoziții de carte de specialitate
„Noutăți editoriale” . Expoziție de carte dedicată
Zilei Bibliotecarilor din România

18.

23.04. 2008
Biblioteca Județeană
Secția pentru Copii

19.

23.04 2008
Radio Reîntregirea

20.

23‐31 aprilie
Biblioteca Județeană

21.

29.04.2008
Filiala Ampoi
Secția pentru Copii

Vizitarea bibliotecii de către elevi de la şcoli şi licee din
municipiu cu prilejul Zilei Bibliotecarilor
Prezentarea unui program artistic susținut de elevii cl. a
II‐a şi a III‐a „Step by Step”
Emisiune radiofonică: Schiţe de portret GIB I.
MIHĂESCU
Expoziţii tematice: Gib I. Mihăescu, Eugen
Jebeleanu, Şt. Augustin Doinaş, Vasile Voiculescu
Vizitarea Filialei Ampoi şi a Bibliotecii Județene „Lucian
Blaga” Alba
Vizionare de film la Secția pentru copii‐ participă elevii
Şcolii „Mihai Eminescu” Țelna

MAI
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

08.05.2008

Emisiune radiofonică: SCHIŢE DE PORTRET: Lucian
Blaga

Crt.
1.

Radio Reîntregirea
2.

07‐09.05. 2008
Biblioteca Județeană

„În marea trecere” . Expoziții de carte, evocări,
medalioane literare dedicate lui Lucian Blaga

şi filiale
3.

07.05.2008

Întâlnire cu cititorii de carte religioasă pe tema:
„Învierea şi semnificaţia denumirii de Paşti”

Centrul de Zi pentru
Persoane Vârstnice
4.

08.05.2008
Biblioteca Județeană

5.

8‐11 mai
Parcul din Cetate

„Universul culorii lui PAUL GAUGUIN” – expoziție
de albume de artă.
TÂRGUL DE CARTE „ALBA TRANSILVANA”, ediţia I:
-

Pagina | 167

lansări de carte;
întâlniri cu scriitori, autori de lucrări
ştiinţifice;
seminarii;
activităţi interactive cu copiii;
momente muzicale şi artistice.

6.

9 mai
Târgul de carte

7.

12.05.2008

„Ziua Europei – ziua noastră”. Evocarea principalelor
momente ale integrării României în Uniunea Europeană.
Perspective europene‐ Întâlnirea publicului cu specialişti
în domeniul integrării.
Participare la proiectul: „Scriitori pe Calea Regală”

Gara Alba Iulia
8.

15.05.2008
Radio Reîntregirea

9.

14.05.2008
Filiala Ampoi

10.

15.05 2008
Biblioteca Județeană

11.

17.05.2008

Emisiune radiofonică:
Sigismund Toduţă

SCHIŢE

DE

PORTRET:

„Flori de gheaţă”. 50 de ani de la naşterea poetei
Maria D’Alba. Recital de poezie susținut de elevi de la
Şcoala Generală nr. 5.
Clasici ai picturii româneşti: NICOLAE GRIGORESCU –
170 de ani de la naştere. Expoziții de carte şi albume
de artă
Concurs de cultură generală

Centrul de Zi pentru
Persoane Vârstnice
12.

21.05.2008
Radio Reîntregirea

13.

22.05.2008
Biblioteca Județeană

Emisiune radiofonică: SCHIŢE DE PORTRET:
Constantin DobrogeanuGherea
„Ziua Planetei Pământ” – concurs de idei şi desene
realizat cu micii cititori

Secția pentru Copii
14.

23.05.2008



Biblioteca Județeană




Filiala Ampoi
15.

28.05.2008
Secția pentru Copii



Expoziţii de carte dedicate lui Tudor Arghezi şi
Garabet Ibrăileanu;
„Psalmii arghezieni” lecturi poetice.
„Pe o palmă de ţărână”, moment poetic realizat
în cadrul Filialei de carte Ampoi.
„File din cartea naturii”. Expoziție de carte
dedicată lui Ion Agârbiceanu.

Filiala Ampoi
16.

28.05.2008
Centrul de Zi pentru
Persoane Vârstnice
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Întâlnire cu cititorii de carte religioasă cu tema:
„Duminica ca zi de sărbătoare”

17.

29.05.2008
Radio Reîntregirea

18.

29.05.2008
Şcoala „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia

19.

30.05.2008
Biblioteca Județeană

Emisiune radiofonică: SCHIŢE DE PORTRET: Onisifor
Ghibu
Prezentarea publicațiilor anuale ale bibliotecii şi a
volumelor:
Paşii profetului de Lucian Blaga, ediție
multilingvă;
- Fefeleaga de Ion Agârbiceanu, ediție
multilingvă;
- Ion Agârbiceanu sau armonia dintre om şi
scriitor;
- Saeculum;
şi a revistei „Acasă”.

-

Note de lectură pe marginea prozei lui Max Blecher.
Expoziții de carte.

IUNIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

1‐30 iunie 2008

„Periplu printre cărţile copilăriei”. Expoziții de carte.
Vizite la bibliotecă. Acordarea de diplome şi premii: “Cel
mai fidel cititor” şi “Cel mai fidel colaborator”.

Crt.
1.

Biblioteca Județeană
Secția pentru Copii şi
filiale
2.

2 iunie 2008
Secția pentru Copii

3.

2‐6 iunie 2008
Secția pentru Copii

4.

04.06.2008
Radio Reîntregirea

5.

05.06.2008

Lansarea revistei Isteţii a clasei I a Şcolii cu Clasele I‐VIII
“Vasile Goldiş” Alba Iulia
“Culoare şi candoare “. Expoziție de desene şi
momente artistice. Participă elevi ai şcolilor din Alba
Iulia.
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: Ovid
Densuşianu


Secția pentru Copii

6.

05.06.2008
Centrul de zi pentru
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Vizitarea secţiei şi vizionarea filmului de
desene animate: „Popeye, marinarul” de către
copii de la Grădinița nr. 6;
Vizitarea secţiei şi vizionarea filmului: „O
scrisoare pierdută”. Participă elevi de la
Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă
Întâlnire cu vârstnicii Centrului de zi pe tema
„Cum să protejăm mediul înconjurător”

vârstnici
7.

10.06.2008

-

Secția pentru Copii

-

Biblioteca Județeană
8.

11.06.2008
Radio Reîntregirea

9.

16‐17.06.2008
Biblioteca Județeană şi
filiale

10.

16.06.2008
Filiala Ampoi

11.

16.06.2008
Filiala Ampoi

12.

18.06.2008
Radio Reîntregirea

13.

18.06.2008
Centrul de zi pentru
vârstnici

14.

19.06.2008
Secția pentru Copii

15.

19.06.2008
Filiala Ampoi

16.

20 iunie 2008

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: Ion
Creangă
De la Vasile Alecsandri la Mihai Eminescu. Expoziții
de carte, lecturi ale unor fragmente din opera clasicilor
români, evocări literare.
„Lirismul şi contemporaneitatea poeziei”. Expoziție
de carte dedicată lui A.E. Baconski
„Pagini de istorie universală”. Expoziție de carte
dedicată lui Nicolae Iorga.
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: George
Călinescu
Întâlnire cu cititorii de carte religioasă pe tema:
„Sfinţenia – chip al desăvârşirii”

Vizionarea
filmului
„Sarea
în
bucate”.
Participă elevi de la Centrul Şcolar pentru Educație
Incluzivă
„Romanul călinescian în viziunea criticii”. Expoziție
de carte dedicată lui G. Călinescu.


Pamfil V. Albu – Centenar. Dezbatere tematică
în cadrul Cenaclului literar al Bibliotecii Județene
“Lucian Blaga” Alba”



Momente din viaţa lui Mihail Kogălniceanu.
Expoziție dedicată împlinii a 110 ani de la
moartea acestuia.



Concurs de cultură generală

Biblioteca Județeană
17.

20.06.2008
Filiala Ampoi

18

24.06.2008

Expoziții de carte: „Universul poveştilor lui
ION CREANGĂ”
Vizionarea filmului „Harap‐Alb”. Participă elevi
de la Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă

Centrul de zi pentru
vârstnici
19.
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25.06.2008

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: Şerban

Radio Reîntregirea

20.

25.06.2008
Biblioteca Județeană

21.

29 .06. 2008
Biblioteca Județeană

Cioculescu

„20 de ani de la moartea criticului şi istoricului literar
Şerban Cioculescu. Expoziție de carte.

189 de ani de la naşterea istoricului Nicolae Bălcescu.
Expoziții de carte.

şi filiale
22.

30.06.2008
Biblioteca Județeană

Portret de contemporan al scriitoarei Rodica Braga.
Expoziție de carte.

IULIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

1.07.2008

Expoziție de carte dedicată lui Titu Maiorescu

Crt.
1.

Filiala Ampoi
2.

3.

2 .07.2008



Biblioteca Județeană



3.07.2008
Radio Reîntregirea

4.

5.07. 2008
Sala de lectură

5.

10.07.2008
Radio Reîntregirea

6.

10.07.2008

Expoziție de carte „Demostene Botez – poet şi
prozator”
„Posteritatea lui Jean Jaques Roussseau”.
Expoziții de carte.

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: Jean
Jaques Roussseau
Centenarul morţii prozatorului norvegian JONAS
L.E. LIE‐ evocarea vieții şi activității
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET:
CONSTANTIN NOICA
Enciclopediile vacanţei: expoziție de noutăți

Secția pentru Copii
7.

11.07.2008
Centrul de zi pentru
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Întâlnire cu vârstnicii Centrului de zi pe tema „Vârstele
sufletului”

vârstnici
8.

11.07.2008
Filiala Ampoi

9.

14.07.2008
Filiala Ampoi

Expoziție de carte: Nicolae Steinhardt – homo
religiosus
Expoziții de carte dedicate lui Tudor Arghezi sub
genericul „Lume veche, lume nouă”

Biblioteca Județeană
10.

17.07.2008
Radio Reîntregirea

11.

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: EUGEN
LOVINESCU

21.07.2008



Biblioteca Județeană



Filiala Ampoi
12.

24. 07.2008
Radio Reîntregirea

13.

24.07.2008

„Pământul deocamdată”, Expoziții de carte
apărută sub semnătura lui Adrian Păunescu
„Doine şi lăcrămioare”, Expoziție de carte
dedicată lui Vasile Alecsandri

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: RADU
PETRIC


Concurs de cultură generală

Centrul de zi pentru
vârstnici

AUGUST
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

Crt.
1.

1.08.2008
Biblioteca Județeană
Secția pentru Copii şi
filiale

2.

5 august 2008
Biblioteca Județeană şi
filiale

3.

07.08.2008
Biblioteca Județeană
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Gellu Naum în colecţiile bibliotecii. Expoziții
de carte
Moby Dick, călătorie in timp. Expoziții de carte
dedicate lui Herman Melville

 Marin Preda – Cel mai iubit… Expoziții de
carte, medalioane literare dedicate romancierului
român
 Paul Claudel – 140 de ani de la naştere.
Expoziție de carte
 Dan Grigore, un virtuos al pianului. Audiție
muzicală
Vizionarea filmului „Hansel şi Grettel” de F. Grimm.
Participă Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Alba

Secția pentru Copii
4.

07.08.2008
Radio Reîntregirea

5.

6.

Iulia
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE PORTRET: MARIN
PREDA

11.08.2008



Biblioteca Județeană



12.08.2008



Secția pentru Copii

7.

13.08.2008

Rubin Patiţia , memorandistul. Medalion
cultural;
Panait Istrati în literatura română şi
universală, evocare;
Descoperă lumea: expoziție de carte pentru
copii



80 de ani de la naşterea scriitorului ION
LĂNCRĂNJAN. Colocvii literare, expozitii de
carte, evocarea operei şi vieții scriitorului



Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: ION LĂNCRĂNJAN



Expoziție de carte dedicată criticului literar ZOE
DUMITRESCUBUŞULENGA



Citim poezii de Elena Farago  împreună cu
copiii de la Centrul Şcolar pentru Educație
Incluzivă Alba Iulia



Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: DIMITRIE CANTEMIR



Dimitrie Cantemir ‐ scriitor, istoric, filosof, om
de stat. Expoziție de carte

Biblioteca Județeană
şi filiale
8,

14.08.2008
Radio Reîntregirea

9,

20.08.2008
Biblioteca Județeană

10.

20.08.2008
Secția pentru Copii

11.

21.08.2008
Radio Reîntregirea

12

22.08.2008
Biblioteca Județeană

13.

25 .08.2088



Biblioteca Județeană
14.

26.08.2008

Costache Negruzzi în colecţiile bibliotecii.
Medalion literar



Vizita Şc. cu cls. VVIII nr. 4 Cugir. Prezentarea
bibliotecii şi a Secției pentru Copii



Expoziție de carte: Lev Tolstoi – 80 de ani de la
naşterea marelui scriitor rus

Biblioteca Județeană
Secția pentru Copii
15.

28.08.2008
Biblioteca Județeană
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SEPTEMBRIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

01.09.2008

64 de ani de la moartea scriitorului Liviu Rebreanu.
Expoziţie de carte: „Cumpăna dreptăţii”

Crt.
1.

Filiala AMPOI
2.

02.09.2008
Biblioteca Județeană

Vizionarea filmului „Dumbrava minunată”. Participă
cl. a III‐a, Step by step, Şcoala cu cls. I‐VIII „Vasile Goldiş”
Alba Iulia

Secția pentru Copii
3.

03.09.2008
Biblioteca Județeană

4.

03.09.2008
Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice

5.

04.09.2008
Radio Reîntregirea

6.

05 .09. 2008
Biblioteca Județeană şi
filiale

7.

08.09.2008
Biblioteca Județeană

Personalităţi de seamă ale judeţului Alba: Timotei
Cipariu şi Alexandru Borza. Expoziție de carte

Întâlnire cu cititorii de carte religioasă pe tema: „Marile
religii ale lumii”

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Alexandru Vlahuţă – 150. Expoziții de
medalioane literare dedicate prozatorului român

carte,

Vizionarea filmului „Hansel şi Grettel” de F. Grimm.
Participă Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Alba
Iulia

Secția pentru Copii
8.

10.09.2008
Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice

9.

10.

11.09.2008

Întâlnire cu cititorii de carte religioasă pe tema:
„Avram Iancu – 136 de ani de la trecerea la
veşnicie”

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE

Radio Reîntregirea

PORTRET: ION AGHÂRBICEANU

11.09.2008 Biblioteca

Nicolae D. Xenopol – 150 de ani de la naştere.
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11.

Județeană

Medalion cultural, expoziție de carte.

12.09.2008

Lumea cărţilor lui Ion Agârbiceanu: expoziții de carte
şi desene. Depuneri de flori la bustul scriitorului de pe
Aleea Scriitorilor din Alba Iulia

Biblioteca județeană şi
filiale
12.

15.09.2008
Biblioteca Județeană

13.

17.09. 2008
Filiala AMPOI

14.

18.09.2008
Radio Reîntregirea

15.

21.09.2008
Biblioteca Județeană şi
filiale

16.

22.09.2008
Biblioteca Județeană

17.

23.09.2008

Centenarul naşterii eseistului şi criticului literar
EDGAR PAPU(1908‐1993) ‐ evocare literară
„Poet al tragicului cotidian şi al alienării” Expoziție
de carte dedicată celor 127 de ani de la naşterea lui
George Bacovia.
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: AUREL VLAICU
GEORGE COŞBUC – destin şi năzuinţă împlinită.
Evocări literare, expoziții de carte, microrecitaluri de
poezie. Depuneri de flori şi jerbe la bustul poetului de pe
Aleea Scriitorilor.
Augustin Buzura şi literatura „obsedantului
deceniu” – atelier literar
Concurs de cultură generală

Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice
18.

24.09.2008
Biblioteca Județeană

Lumea minunată a cărţilor. Vizită la bibliotecă a clasei
a II‐a de la Liceul de Muzică şi Arte Plastică

Secția pentru Copii
19.

25.09.2008
Universitatea „1
Decembrie 1918”, Sala
Senatului, Parcul Cetate

THE DIVERSITY DAY – ZIUA DIVERSITĂŢII LA ALBA
IULIA
 Dezbatere: „România Europeană – între
conştiinţă şi conştientizare”
 Expoziţie de carte: „Cultura scrisă din judeţul
Alba în context european”.

20.

21.
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26 .09.2008

T.S.Eliot în colecţiile bibliotecii.

Biblioteca Județeană

Expoziție de carte.

26.09.2008

Vizite ale elevilor cls. a VIII‐a de la Centrul Şcolar pentru
Educație Incluzivă Alba Iulia. Prezentarea bibliotecii şi a

Biblioteca Județeană

Secției pentru Copii

Secția pentru Copii
22

26.09.2008
Filiala AMPOI

23

29.09.2008

88 de ani de la moartea lui Alexandru Macedonski.
Expoziție de carte.
Expoziție de carte: Vasile Pârvan

Biblioteca Județeană

OCTOMBRIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

01.10.2008

„Bucuriile vârstei a treia”  Întâlnire cu cititorii cu
prilejul Zilei internaționale a persoanelor în vârstă.

Crt.
1.

Centrul de zi pentru
persoane vârstnice
2.

02.10.2008
Radio Reîntregirea

3.

06.10 2008
Biblioteca Județeană

4.

05.10.2008
Filiala AMPOI

5.

07.10.2008
Biblioteca Județeană

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: CIPRIAN PORUMBESCU
Mari teologi români:
Expoziție de carte.

DUMITRU

STĂNILOAIE.

106 ani de la naşterea scriitorului Zaharia Stancu.
Expoziție de carte
Vizionarea filmului „Amintiri din
copilărie”.
Participă elevii cl. I‐IV de la Şcoala „V. Goldiş”

Secția pentru Copii
6.

08.10.2008

101 ani de la naşterea scriitorului Mihail Sebastian

Filiala AMPOI
7.

08.10.2008
Centrul de zi pentru
persoane vârstnice

8.

09.10.2008
Radio Reîntregirea
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Întâlnire cu cititorii de carte religioasă pe tema:
„Roadele ascultării de duhovnic”

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: PETRE ŢUŢEA

9.

10.10.2008

Audiție muzicală: Giuseppe Verdi

Biblioteca Județeană
10.

10.10.2008
Secția pentru Copii

11.

13.10.2008

Vizionare de film şi vizită la biblioteca. Participă cls. a
II‐a C de la Liceul Sportiv din Alba Iulia

George Mihail Zamfirescu  Medalion cultural.

Biblioteca Județeană
12.

16.10.2008
Secția pentru Copii

13.

21.10.2008

Mini program artistic, cls. a V‐a D, Şcoala cu cls. I‐VIII
„Vasile Goldiş” Alba Iulia


Concurs de cultură generală

Centrul de zi pentru
persoane vârstnice
14.

21.10.2008
Biblioteca Şcolii cu cls.
I‐VIII „Mihai Eminescu”
Alba Iulia

15.

21.10.2008
Biblioteca Județeană

16.

23.10.2008
Biblioteca Județeană

Proiect didactic: Cartea – Pasiune şi cunoaştere”
‐ Concurs „Cel mai devotat cititor”
 Lucrări interacive
Istoria Premiului Nobel – evocare dedicată împinirii a
175 de ani de la naşterea lui ALFRED NOBEL , inginer,
inventator şi savant suedez
Întâlnirea Cenaclului Bibliotecii:
‐ Lansarea volumelor În împărăţia lutului şi În umbra
castelului cu vedenii;
‐ Microrecital de balade interpretate de Marinela
Baba

17.

23.10.2008

In memoriam Sava Albescu. Evocarea vieții pictorului.

Biblioteca Județeană
18.

23.10.2008
Radio Reîntregirea

19.

30.10.2008
Secția pentru Copii

20.
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30.10.2008

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: DIMITRIE CANTEMIR
Vizită la bibliotecă. Participă elevii cls. a IV‐a de la
Şcoala „Lucian Blaga” din Lancrăm
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE

Radio Reîntregirea
21.

31.10.2008

PORTRET: EUGEN LOVINESCU
127 de ani de la naşterea scriitorului Eugen Lovinescu

Filiala Ampoi

NOIEMBRIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

02.11.2008

Bicentenarul naşterii prozatorului francez BABEY
D’AUREVILLY. Expoziție de carte.

Crt.
1.

Biblioteca Județeană
2

03. 11. 2008
Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice

3

03.11.2008
Biblioteca Județeană

4

03. 11. 2008

Statele Unite ale Americii în imagini. Expoziție de
carte şi fotografie.

In memoriam ION SÂNGEREANU. Evocare lirică şi
expoziție de carte.
Cărţi noi în bibliotecă: prezentarea noilor achiziții.

Biblioteca Şcolii cu cls. I‐
VIII „Mihai Eminescu”
Alba Iulia
5.

05. 11. 2008
Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice

6

05.11.2008
Biblioteca Județeană

7

05.11.2008
Radio Reîntregirea

8

10.11.2008
Biblioteca Județeană

9

10.11.2008
Biblioteca Județeană
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Întâlnire cu cititorii de carte religioasă pe tema: „Din
învăţăturile Sfinţilor Părinţi – Toţi să fim una”

„Mihail Sadoveanu şi Valea Frumoasei”. Evocare
literară. Expoziție de carte.
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: MIHAIL SADOVEANU
„Peregrinul transilvan”. Panou biobibliografic ION
CODRU DRĂGUŞANU
ŞTEFAN CIOBANU – 125. Evocarea vieții şi operei
istoricului literar român.

10.

12.11.2008
Secția pentru Copii

11

12.11.2008

Vizită la bibliotecă. Participă copii de la Grădinița nr. 7
din Alba Iulia
Concurs de cultură generală

Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice
12

13.11.2008
Radio Reîntregirea

13

20.11.2008
Biblioteca Şcolii cu cls. I‐
VIII „Mihai Eminescu”
Alba Iulia

14

20.11.2008
Radio Reîntregirea

15

20.11.2008

15

Ziua internaţională a nonviolenţei. Expuneri ale
elevilor şi profesorilor.

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: VICTOR TUFESCU LA CENTENAR
„Lirica lui MIHAI BENIUC” . Expoziție de carte
150 de ani de la naşterea prozatoarei suedeze
SELMA LAGERLOF

24.11.2008

„Trăirea întru Hristos” – Expoziție de carte dedicată
părintelui CONSTANTIN GALERIU

27.11.2008
Biblioteca Şcolii cu cls. I‐
VIII „Mihai Eminescu”
Alba Iulia

18

PORTRET: EMIL RACOVIŢĂ

Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană
17

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE

Aniversarea a 127 de ani de la naşterea marelui
scriitor român Liviu Rebreanu. Dezbatere literară:
„Pădurea spânzuraţilor – un moment de referinţă al
romanului psihologic românesc”.

2728.11.2008
Biblioteca Judeţeană
ZILELE BIBLIOTECII
JUDEŢENE

DECEMBRIE
Nr.

LOCUL ŞI DATA

TIPUL ACTIVITĂŢII

Crt.
1.
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01.12.2008

90 DE ANI DE LA MAREA UNIRE, ZIUA NAŢIONALĂ A

ROMÂNIEI – manifestări culturale şi artistice
2.

02.12.2008
SALA UNIRII
HOTEL TRANSILVANIA

3

02.12.2008
Biblioteca Județeană

4

03.12.2008
SALA UNIRII

5

03.12.2008
Filiala AMPOI

6

04.12.2008
Biblioteca Județeană

7

8

 CONGRESUL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI
 Salon de carte românească.
 Expoziția: „Cultura scrisă a județului Alba în context
european”
„Geografia timpului” Expoziție de carte dedicată
naşterii lui Nicolae Labiş
Lansarea volumului „Ionel Pop, Scrieri alese”,
Editura Ardealul, 2008.
Microrecital de poezie NICOLAE LABIŞ.
Participă elevii Şcolii generale din Bărăbanț
Expoziție de carte: „Alexandru Oprea în critica
românească”

04.12.2008

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE

Radio Reîntregirea

PORTRET: NICOLAE LABIŞ

05.12.2008

Vizionare de film: „Robin Hood”.

Secția pentru copii
9

08.12.2008

In memoriam NICOLAE JOSAN – Expoziție de carte

Biblioteca Județeană
10

09.12.2008
Biblioteca Județeană

11

10.12.2008
Biblioteca Județeană

12

11.12.2008
Radio Reîntregirea

13

12.12.2008
Biblioteca Județeană

14

15.12.2008

JOHN MILTON – 400. Expoziție de carte dedicată
poetului englez
150 de ani de la moartea cărturarului şi filosofului
EUFROSIN POTECA . Panou tematic.
Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: HORTENSIA PAPADAT BENGESCU
75 de ani de la naşterea lui VIOREL MĂRGINEAN
– expoziție de albume de artă
Vizionare de film: „HarapAlb”.

Secția pentru copii
15
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15.12.2008

Petru Caraman şi etnografia românească.

Biblioteca Județeană
16

15.12.2008

Expoziție de carte
Expoziție tematică: „Vine, vine Moş Crăciun”

Secția pentru copii
17

18.12.2008
Radio Reîntregirea

18

18.12.2008

Emisiune radiofonică: SCHIȚE DE
PORTRET: THEOFIL SIMENSCHY
„Florile dalbe”. Seară de colinde româneşti

Filiala Centrului de zi
pentru persoane
vârstnice
19

19.12.2008
Biblioteca Județeană şi
filiale

20

15‐22.12.2008
Secția pentru copii,

„Ziua cărţii”: expoziții, momente artistice, vizite la
bibliotecă realizate în colaborare cu şcolile din
muncipiu (Şcoala cu cls. I‐VIII „Mihai Eminescu”,
Şcoala cu cls. I‐VIII „Ion Agârbiceanu”, Şcoala cu cls.
I‐VIII „Vasile Goldiş” ş.a.)
„Colinde, colinde, e vremea colindelor”. Primirea
colindătorilor copii din municipiu şi județ

Filiala Ampoi
21

23.12.2008
Biblioteca Județeană
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„Vârstele timpului”. Expoziții de carte dedicate
sărbătorilor de iarnă

Teatrul de Păpuşi „Prichindel”

D
În anul 2008 Teatrul de Păpuşi
Prichindel şi‐a continuat misiunea de a
susține spectacole de calitate în fața unui
public cât mai variat şi de a organiza
activități specifice care să aducă publicul cât
mai aproape de teatru.
În fiecare an Teatrul de Păpuşi
PRICHINDEL îşi propune noi premiere
pentru a diversifica oferta culturală, pentru
a‐şi
îmbogăți
repertoriul,
pentru
îmbunătățirea calității interpretative a
actorilor, pentru a concura cu ele la
festivalurile naționale şi internaționale şi
pentru a încerca noi forme de expresie
teatrală. În anul 2008, s‐au pus în scenă două
titluri noi pentru copii : „Elefănțelul cel

curios” şi „ Trei prințese fermecate ” . Tot în
decursul acestei perioade, pentru copii, a fost
reluat spectacolul „ Hansel şi Gretel ”, „ Robin
Hood ” şi „O poveste în lumea păpuşilor”. În
luna decembrie Teatrul de Păpuşi a avut o
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nouă premieră, spectacolul JOACA , un
spectacol realizat în totalitate de 2 actrițe ale
Teatrului de Păpuşi, spectacol care se
adresează copiilor preşcolari el putând fi
jucat chiar şi în grădinițe.
Pentru oameni mari s‐a pregătit
spectacolul Vecina de alături, Teatrul de
Păpuşi fiind onorat de prezența pe scena
teatrului a marilor actori Adela Mărculescu şi
Damian Crâşmaru. Teatrul de Păpuşi a
sprijinit şi producerea spectacolului APA, un
spectacol pentru oameni mari cu actori ai
teatrului de păpuşi în regia lui Vadas Laszo.
Teatru de Păpuşi şi‐a îndeplinit
misiunea de a‐şi prezenta spectacolele în
întreg județul Alba, atât în oraşe cât şi în
sate. Scopul nostru este acela de a avea un
public cât mai numeros nu numai din
municipiu ci din întreg județul. În măsura
posibilităților tehnice am reuşit să acoperim
o zonă cât mai mare a județului, atât prin
deplasarea noastră la Căminele Culturale dar
şi prin aducerea copiilor de pe sate la sediul
nostru (Daia Română, Hăpria Totoi, Teleac,
Bărăbanț, Oarda de Sus/Jos, Miceşti, Ciugud,
Şeuşa, Drâmbar, Limba, Galda de Jos, Țălna,
Ighel, Şard, Ampoița, Poiana Ampoiului,
Meteş, Ocna Mureş, Aiud, Blaj, Teiuş, Şona,
Petreşti, Războieni, Crăciunel, Pianu de Sus,
Săliştea, Vințu de Jos, Şugag, Câmpeni, Zlatna,
Benic, Mesentea, Lancrăm, Sântimbru,

Coşlariu, Galtiu, Luna
Gârbova, Bucerdea).

Mureş,

Unirea,

FESTIVALUL „POVEŞTI PENTRU COPII ŞI
OAMENI MARI”

La cea de‐a treia ediție au fost
acoperite toate categoriile de vârstă prin
spectacolele, evenimentele, concertele şi
atelierele pe care le‐am propus. Au fost
prezentate un număr de 10 spectacole

pentru copii, reprezentate de marile teatre
de păpuşi din țară; un număr de 16
spectacole pentru adulți. Dintre aceste
spectacole 4 au fost aduse din străinătate,
intenția organizatorilor fiind aceea ca acest
festival să devină unul internațional. Pe
lângă acestea publicul a beneficiat de un
număr de 5 ateliere de lucru (chitară
flamenco avansat şi începător, dans
flamenco,
scenografie,
confecționare
costume din materiale refolosibile şi textile,
actorie). Numărul locurilor la aceste ateliere
a fost unul limitat şi s‐a ocupat integral. La
ideea colegilor din CJ Alba, care au făcut
parte din echipa festivalului, anul acesta
evenimentul a adus în plus un Centru de
Presă şi un ziar al festivalului, care au
impresionat foarte mult invitații şi artiştii
din festival şi au asigurat o cale de
comunicare profesională între mass‐media –
organizatori – public ‐ actori.
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GESTURI PENRU TOȚI
Susținerea şi motivarea copiilor din
Centrele de Plasament din județ dar şi din
Scoliile Ajutătoare şi Leagănele de Copii în
efortul lor de integrare socială este o altă
activitate importantă a Teatrului de Păpuşi.
Sprijinirea cadrelor educaționale din
şcoli ajutătoare şi centre de plasament în
demersul educativ, prin punerea la dispoziție
a actului artistic teatral a fost un alt obiectiv
al Teatrului de Păpuşi Prichindel s‐a realizat
cu succes. De 1 IUNIE aceşti copii au
beneficiat de un spectacol la sediul teatrului.
Ei au fost prezenți şi în cadrul festivalului
POVEŞTI PENTRU COPII ŞI OAMNENI MARI ,
de 1 DECEMBRIE şi cu ocazia Sărbătorile de
Iarnă.
Menționăm că aceste spectacole sunt
gratuite, copiii beneficiind şi de transport
gratuit
asigurat
de
către
Teatrul
PRICHINDEL Alba Iulia.
ALTE ACTIVITĂȚI ‐ PARTENERIATE
1. Teatrul de păpuşi a fost partener în
proiectul „ SĂ VEDEM – SĂ ŞTIM – SĂ NE
DISTRĂM ” inițiat de C.J. Alba în cadrul
programului cultural PRO TINERET care îşi
propune atragerea unui număr de 5 000 de
copii din satele şi comunele din județul Alba
care să se bucure de aceste evenimente.
Astfel teatrul nostru a participat cu
prezentarea a 2 spectacole, ROBIN HOOD şi

TREI PRINȚESE FERMECATE având un
număr de 2600 de copii spectatori.
2. Teatrul de păpuși a colaborat cu
liceul militar „Mihai Viteazul” in organizarea
si desfăşurarea activităților „ATELIERELOR
DE CREAȚIE LITERAR‐ARTISTICA ALE
ELEVILOR SI STUDENȚILOR MILITARI”.
3. Partener al ACUSTIC LIVE, un
proiect cultural de promovare a muzicii
acustice indiferent de stil sau gen si a
artiştilor interesați, proiect care se adresează
atât Marelui Public cat si doar unor
segmente ale acestuia.
4. Partener al festivalului LUCIAN
BLAGA Alba Iulia 2008, teatrul nostru
oferind spectacolul VECINA DE ALĂTURI, un
spectacol pentru oameni mari. Totodată s‐a
prezentat şi o expoziție de păpuşi în cadrul
Târgului de Carte unde actorii teatrului au
fost personaje de poveste.
5. Teatrul de Păpuşi a fost partener al
şcolilor din oraş şi din județ în cadrul unor
serbări şi concursuri manifestate cu diferite
ocazii pe tot parcursul anului.
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Calendarul activităţilor realizate de
Teatrul “Prichindel” în anul 2008

LUNA

ACTIVITATEA

OBSERVAŢII

1. reluare spectacol Hansel si Gretel
IANUARIE

prezentarea a 17 spectacole cu piesa Hansel si
Gretel

Nr. spectatori : 1698
Şcoli şi grădiniţe din Alba Iulia

Nr. spectatori : 2240
FEBRUARIE

1. prezentarea a 15 spectacole cu piesa Hansel
si Gretel
Şcoli şi grădiniţe din
Alba/Alba Iulia
1. premieră ELEFĂNŢELUL CEL CURIOS
2. 10 spectacole jucate ELEFĂNŢELUL CEL
CURIOS

MARTIE

Nr. spectatori : 1078

3. 2 spectacole jucate la Arad cu spectacolul
CULOAREA VISELOR NOASTRE

Şcoli şi grădiniţe din Alba Iulia

4. participare la minifestivalul PRIMĂVARA
MARIONETELOR - Craiova
1. 15 spectacole jucate ELEFĂNŢELUL CEL
APRILIE

CURIOS
2. 4 spectacole jucate ROBIN HOOD

MAI
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1. premieră VECINA DE ALĂTURI (spectacol

Nr. spectatori : 2032
Şcoli şi grădiniţe din Alba
Nr. spectatori : 1060

pentru oameni mari)
premieră TREI PRINŢESE FERMECATE
2. 1 spectacol jucat ROBIN HOOD

+ 300 pentru spectacolul
VECINA DE ALĂTURI ,
spectacol prezentat în cadrul
festivalului Lucian Blaga

3. 4 spectacole jucate cu spectacolul TREI
PRINŢESE FERMECATE
4. 4. ACUSTIC LIVE CLUB (vezi parteneriate)
5. expoziţie de păpuşi organizată în cadrul
Târgului de Carte Alba Iulia
1. 1 spectacol gratuit de 1 iunie
2. 2 spectacole jucate cu TREI PRINŢESE
IUNIE

Nr. spectatori : 127

FERMECATE
Şcoli din Alba Iulia
3. ATELIERE ACUSTIC LIVE (vezi
parteneriate)
stagiune închisă
1. selecţie de spectacole la festivalul de la
Avignon OFF – Franţa pentru festivalul
POVEŞTI PENRU COPII ŞI OAMENI MARI
-

IULIE
2. Pregătire Festivalului „POVEŞTI PENTRU
COPII ŞI OAMENI MARI
3. ATELIERE ACUSTIC LIVE (vezi
parteneriate)
1. Stagiune închisă,
2. Pregătire Festivalului „ Poveşti pentru copii şi
oameni mari ”
AUGUST

3. ATELIERE ACUSTIC LIVE (vezi

-

parteneriate)
4. Selecţionare spectacole la festivalul Avignon
Off - Franţa
SEPTEMBRIE
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1. 6 spectacole TREI PRINŢESE FERMECATE

Nr. spectatori: 558

2. Prefaţa Festivalului POVEŞTI PENTRU
COPII ŞI OAMENI MARI
3. Pregătirea Festivalului POVEŞTI PENTRU
COPII ŞI OAMENI MARI
1. 3 spectacole TREI PRINŢESE FERMECATE
OCTOMBRIE

2. Festivalul POVEŞTI PENTRU COPII ŞI
OAMENI MARI, ediţia III

Nr. spectatori: 4535
Şcoli şi grădiniţe din Alba

3. Participare la festivalul PUCK – Cluj Napoca
1. Premiera spectacolului JOACA
NOIEMBRIE

2. Spectacole jucate: ELEFĂNŢELUL CEL
CURIOS – 4 reprezentaţii, ROBIN HOOD – 5

Nr. spectatori: 2116
Şcoli şi grădiniţe din Alba

reprezentaţii, JOACA – 10 reprezentaţii,
1. 1 spectacol TREI PRINŢESE FERMECATE
2. 7 spectacole O POVESTE ÎN LUMEA
PĂPUŞILOR
Nr. spectatori: 1263
DECEMBRIE

3. 2 spectacole JOACA
Şcoli şi grădiniţe din Alba
4. 1 spectacol gratuit de MOŞ CRĂCUN
5. Premieră spectacol APA, spectacol pentru
oameni mari
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Muzeul Naţional al Unirii

E
I. Expoziţii propuse:
Nr.
Titlul
1 Expoziţie internaţională: „100
de
ani
de
cercetări
arheologice
româno
–
germane”

2
3

4
5
6

7

Colaboratori
Museum fűr Vor und
Frűhgeschichte
Berlin,
Ambasada
Română din Berlin

Perioada
Aprilie –
decembrie
2008
La Berlin
Nu s-a realizat.

Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba

25. 03.-15. 05.

Observaţii
Nu
s-a
realizat
deoarece Ambasada
României care a
preluat
rolul
de
“organizator” nu şi-a
respectat
angajamentele
asumate. Muzeul şi
partea germană şi-au
îndeplinit
toate
obligaţiile asumate.
La Muzeu

Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba

25. 05. - 1 08.

La Muzeu

Prefectura
Alba,
Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba
Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba
Prefectura
Alba,
Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba

26. 11. 2008 –
31 01. 2009.

La Muzeu

05. – 08.

La Muzeu

24. 11. 2008 –
14 01. 2009.

Un destin sub semnul Marii Prefectura
Alba,
Unirii: viaţa şi creaţia Primăria Alba Iulia,
pictorului Traian Achim DJCCPCN Alba
(1885-1945).

28. 11. 2008 –
14. 01. 2009.

A fost organizată în
locul expoziţiei
„Armele de-a lungul
timpului”
A fost organizată în
locul
expoziţiei
„Sava Henţia – pictor
al Războiului pentru
Independenţă”

„De
la
mitologie
la
iconografie (religii şi culte la
Apulum)
„Descoperiri arheologice de
la Alba Iulia – Parcul Unirii
(2006) – noi argumente
referitoare la epoca romană şi
evul mediu”
„Influenţe şi Interferenţe
culturale
în
costumul
tradiţional”
„Perisabilitate în timp – sticla
şi utilitatea ei”
Memorie şi onoare. Românii
în Primul Război Mondial
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8
9
10

11

„160 de ani de la Revoluţia
1848-1849”
„Feminitate şi modă, ieri şi
azi”

Complexul Muzeal
16. 05 – 16.
Arad
06.
Prefectura
Alba, 27. 11. – 15.
Primăria Alba Iulia,
12.
DJCCPCN Alba
„Viticultura tradiţională în Expoziţia etnografică 12. 09. – 10.
judeţul Alba”
Bucerdea Vinoasă
11.
colecţia Daniel
Dănoae
Rezistenţa anticomunistă şi Prefectura
Alba, 14. 11. – 31.
detenţia politică în România Primăria Alba Iulia,
12.
anilor 1947-1964.
DJCCPCN Alba

12- „Zugravii de la Feisa”
13
14- „Cercul micilor iconari”
17

18- „Ioan Pop de Făgăraş”
20

Muzeul
Judeţean
Mureş
Arhiepiscopia
de
Alba.
Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN
Alba,
Centrul
cultural
italian Alba Iulia

A fost organizată în
locul
expoziţiei
„Detenţia politică din
închisoarea Aiud”.
Expoziţie mai amplă
decât cea propusă.
2. 11. – 23. 11.
La Muzeu
6. 12.
La sediul
Protopopiatului
Ortodox Aiud
27. 01. – 29.
Muzeu
02.
La Şcoala Galda de
23. 04. – 22.
Jos
05.
La Muzeu
25. 05. – 15.
La Alba Mall
06.
13. 12. - 30.
12.
10. 04. – 20.
La Muzeul Făgăraş
05.
La Muzeul Alba Iulia
24. 05 – 30.
La Muzeu Astra
06.
Sibiu
11. – 28. 07.

Arhiepiscopia
Ortodoxă de Alba
Iulia,
Muzeul Ţării
Făgăraşului,
Complexul Muzeal
Naţional Astra, Sibiu,
Colecţionari
particulari.
21 Repere
bibliofile
din Primăria Alba Iulia, 23. 10. - 24.11.
patrimoniul
muzeului DJCCPCN Alba
albaiulian. La 500 de ani de la
introducerea tiparului în
România
22. „Restaurarea o nouă viaţă Primăria Alba Iulia, Va fi vernisată
pentru trecut”
DJCCPCN Alba
în a doua
jumătate a
lunii ianuarie
2009
23. „Biblioteca
Muzeului Primăria Alba Iulia,
iulie 2008
Naţional al Unirii şi schimbul DJCCPCN Alba
extern de publicaţii (sec. XIX
– XX)”
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La Alba Mall

La Muzeu

La Muzeu

La Muzeu

II. Expoziții realizate care nu erau propuse în planul de activități:
Nr.
1.

Titlul
Colaboratori
Perioada
Observaţii
Veniţi români, veniţi la Alba Prefectura
Alba, 22. 11.-15. 12. Sala Unirii
Iulia.
Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba
2. Expoziţie
de
arhitectură Ordinul Arhitecţilor din
2.-10. 11.
Sala Unirii
montană.
România-Filiala
Transilvania, DJCCPCN
Alba
3-4. Descoperă arheologia urbană.
Primăria Alba Iulia,
27. 05.-15. 09.
La Muzeu
DJCCPCN Alba
…..
La Alba Mall
Apvlvm 2007
5-6. Ţara de piatră.
ICR Paris, ICR Viena
05. – 09.
Viena, Paris
7. Arta perioadei neolitice. Vechi
30 de muzee din
06. 2008 – 02.
Olten – Elveţia,
culturi în România.
România
2009
colaboratori
8. Bogăţia Tracilor Nord – Muzeele
din:
Cluj 15. 07.-15. 09.
Cluj-Napoca,
Dunăreni.
Napoca, Sebeş, Aiud,
colaboratori
Bacău, Botoşani, Iaşi,
Suceava, Vaslui, Zalău,
Bistriţa-Năsăud.
9. Expoziţie de artă plastică DJCCPCN
Alba, 5. 03. – 05. 04.
La Muzeu
„Timpuri”,
pictor
Iurie Centrul Cultural Italian,
Cojocaru
Cluj-Napoca
10. Mitologie şi Iconografie la DJCCPCN Alba
25. 03. – 26.
La Muzeu
04.
Apulum
11. Arsenalul unei revoluţii-1848- DJCCPCN Alba
19. 07. - 19.
La Casa
1849.
08.
memorială
Avram Iancu
12. Salonul Naţional de machete. Prefectura
Alba, 25. 11. 2008 –
La Muzeu
Primăria Alba Iulia, 17. 01. 2009
DJCCPCN Alba
13. Coroanele regale la Alba- Prefectura
Alba, 29. 11. – 2. 12.
La Muzeu
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Iulia.

14.

Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba
Expoziţie
internaţională: Primăria Alba Iulia,
Alba,
Măşti şi rituri ale Canavalelor DJCCPCN
arhaice ale Munţilor Dolomiţi Centrul Cultural Italian,
Alba Iulia.
- Italia

08. 08. - 10.
09.

La Muzeu

Perioada
22. 01.

Observaţii

III. Simpozioane, sesiuni, colocvii organizate de MNUAI:
Nr.
1.

2.

3.

4

5.

6

Titlul
„Personalităţi ale arheologiei
româneşti”.
Constantin
Daicoviciu – 110 ani de la
naştere, 35 de ani de la moarte.
Unitate,
continuitate
şi
independenţă
în
istoria
poporului român. 90 de ani de
la Marea Unire (1918-2008).
Simpozion internaţional:
Dying and Death in Europe
(18th-21st Centuries)

Colaboratori
DJCCPCN Alba.

Prefectura
Alba,
Primăria Alba Iulia,
DJCCPCN Alba.

Universitatea
„1
Decembrie 1918 Alba
Iulia”, DJCCPCN Alba,
Centrul Cultural Italian
Alba Iulia.
Simpozion internaţional:
Guvernul
RomânieiDepartamentul Relaţii
Interculturalitate în spaţiul
Interetnice, Academia
intracarpatic din perspectiva
Română-Institutul
de
istoricilor. Etnie şi religie în
Arheologie şi Istoria
Bazinul Carpatic secolele IVArtei
Cluj-Napoca,
XI
DJCCPCN Alba
BabeşSimpozion
internaţional: Universitatea
Imaginea
reflectată.
Bolyai din Cluj-Napoca
Momente
de
istorie
comparată.

Dacii
în
Transilvaniei.

Facultatea de Istorie şi
Filozofie, Universitatea
Sapienza din Roma,
Institutul Italo-Român
de
Studii
Istorice,
Centrul Cultural Italian
Alba Iulia
sud-vestul Primăria Alba Iulia,
Fundaţia ,,1 Decembrie
1918,,, DJCCPCN Alba,

IV. Conferinţe, prelegeri, expuneri:
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14. - 15. 11.

5. - 7. 09.

16-19
octombrie

8-9 septembrie

25-27 mai
2008

91 conferințe şi prelegeri (36 în anul 2007) dintre care 7 internaționale (2 în anul 2007)
susținute la Chişinău, Viena, Paris şi Alcala de Henares, Grenoble şi Heine.

V. Proiecte ştiinţifice şi de promovare a patrimoniului cultural naţional
finanţate din alte surse decât cele ale ordinatorului principal de credite:
Nr. Titlul
Finanţator
Crt.
1.
“Fragmente din universal credinţei Ministerul Culturii şi Cultelor prin
româneşti” (şef proiect Ana Dumitran).
Administraţia Fondului Cultural
Naţional
2.
Proiect de inventariere a siturilor Ministerul Culturii şi Cultelor prin
arheologice
(şef
proiect
Gabriel Direcţia Generală a Patrimoniului
Rustoiu).
Cultural Naţional
3
Civilizaţia
dacică
în
sud-vestul Ministerul Culturii şi Cultelor prin
Transilvaniei – Cercetări arheologice la Direcţia Generală a Patrimoniului
“Piatra Craivii” (şef proiect Vasile Cultural Naţional
Moga)
4.
Descoperă arheologia urbană (şef proiect Ministerul Culturii şi Cultelor prin
Vasile Moga).
Administraţia Fondului Cultural
Naţional
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Sumă
55 000 lei
50 000 lei
10 000 lei

15 000 lei

VI. Parteneri în proiecte ştiinţifice şi de promovare a patrimoniului cultural naţional
finanţate din alte surse:
Nr. Titlul
Crt.
1.
Muzeele merg la muzee

Finanţator

2.

Muzeu Focus

3.

Urme de muzeu …

4.
5.

Puzzle 2008-Proiect România
Ţara Moţilor – Patrimoniu
european

6.

“Forging Identities: The Mobility of
Culture in Bronze Age Europe” din cadrul
programul european "Marie Curie Initial
Training Network" - “FP7-PEOPLE2007-1-1-ITN”
“Bronzul
târziu
în
sud-vestul
Transilvaniei:
habitatul,
exploatarea
resurselor
naturale
şi
metalurgia
bronzului” (Universitatea din Mainz)
Protecţia anticorozivă a bronzului
arheologic: caracterizare interdisciplinara
prin metode experimentale moderne
Alburnus Major Project
(Muzeul Naţional de Istorie al României)
Repertoriului periodicelor străine intrate
în bibliotecile din România
(Biblioteca Naţională a României)
Catalogul cărţilor străine intrate în
bibliotecile din România
(Biblioteca Naţională a României)
Repertoriul
patronilor,
editorilor,
sponsorilor, tipografilor cărţilor vechi
româneşti ; grant CNCSIS. Nr.733/20062009, (Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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cultural

Responsabil
din
partea MNUAI
Ministerul Culturii şi Liviu Zgârciu
Cultelor
prin
Administraţia Fondului
Cultural Naţional
Ministerul Culturii şi Liviu Zgârciu
Cultelor
prin
Administraţia Fondului
Cultural Naţional
Ministerul Culturii şi Liviu Zgârciu
Cultelor
prin
Administraţia Fondului
Cultural Naţional
Guvernul României
Liviu Zgârciu
Ministerul Culturii şi Adriana Ţuţuianu
Cultelor
prin
Administraţia Fondului
Cultural Naţional
UE
Horea Ciugudean
(în curs de evaluare,
punctaj: 90,6 pct)
Universitatea din Mainz

Horea Ciugudean

MEC prin CNCSIS

Gabriel Rustoiu

privat

Vasile Moga

Biblioteca
României

Naţională

a Doina Dreghiciu

Biblioteca
României

Naţională

a Carmen Stînea

Ministerul Educaţiei şi Doina Dreghiciu, G.
Cercetării
Mircea,
Diana
Ciugudean

VII. Proiecte ştiinţifice şi de promovare a patrimoniului cultural naţional finanţate din
resurse proprii şi fonduri private:
1.

Program

de

cercetări a. Şantierul de la Alba Iulia „Dealul
Furcilor-Monolit” (mai–decembrie).
arheologice:
b. Şantierul de la Alba Iulia „Izvorul
„Civilizaţia
romană
şi Împăratului” (iulie-decembrie).
medieval-timpurie la Alba c. Şantierul arheologic de la Alba IuliaIulia”.
cercetări preventive.
2. Program de cercetare:
mai - decembrie
„Circulaţia monetară
pe
teritoriul judeţului Alba în
antichitate”.
3.Program
de
cercetare În judeţ şi la expoziţiile etnografice
etnografică.
4. Conştiinţă şi acţiune martie - decembrie
politică
în
Transilvania
(1848-1918).
5. Bibliografia completă a Ianuarie-decembrie
periodicelor vechi (17801946) din Biblioteca veche a
muzeului albaiulian
6. Cărţile didactice de secol Ianuarie-decembrie
al XIX-lea din colecţia
Bibliotecii Muzeului Naţional
al Unirii. Valenţe lingvistice
şi educative

- fonduri private
‐ fonduri proprii
‐ fonduri private.
- fonduri proprii

‐ fonduri proprii
‐ fonduri proprii

‐ fonduri proprii

‐ fonduri proprii

VIII. Volume ştiinţifice:
1. Anuarul “Apulum”, nr. 45/2008.
2. ... prin mine, Ioan Pop zugravul, Editura Altip, Alba Iulia (Ioana Rustoiu Elena Băjenaru,
Szöcs Károly şi Ana Dumitran)
3. Zugravii Lazului. Pictura murală, Editura Altip, Alba Iulia (Ioana Rustoiu)
4. Cronica parohiei Pâclişa (1901-1944), Editura Altip, Alba Iulia (Ioana Rustoiu, Dănilă Vaida)
5. Memorie şi onoare. Românii în primul război mondial, Editura Altip, Alba Iulia (Marius
Cristea, Smaranda Cutean)
6. Monumentele cetăţii bastionare de la Alba Iulia, volum, Editura Altip, Alba Iulia (Gheorghe
Fleşer)
7. Alba Iulia – o istorie urbană ilustrată, Alba Iulia (Gheorghe Fleşer).
8. Un destin sub semnul Marii Unirii: viaţa şi creaţia pictorului Traian Achim (1885-1945)., Alba
Iulia, Editura Altip, (Gabriela Mircea, Gheorghe Fleşer)
9. Tipografia din Blaj în anii 1747-1830, Editura Altip, Alba Iulia (Gabriela Mircea).
10. Repere din patrimonial muzeului albaiulian. Sec. XVI-XIX. La 500 de ani de la introducerea
tiparului în România, Alba Iulia, Editura Altip (Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu).
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11. Zugravii de la Feisa, Editura Altip, Alba Iulia (Ana Dumitran, Elena Cucui).
12. Alte icoane care plâng la Blaj, Editura Altip, Alba Iulia (Ana Dumitran Elena Cucui, Daniela
Burnete şi Viorica Pîrv).
13. Viticultura tradiţională pe teritoriul judeţului Alba”, catalog, Editura Altip, 2008 (Adriana
Ţuţuianu, Sorina Voju, Livia Daniela Zudor).
14. August Treboniu Laurian (1810-1881). Discurs istoric romantic, Editura Cent, Cluj Napoca
(Tudor Roşu)
15. Eternităţi de o clipă. Feminitate şi modă ieri şi azi, catalog, Editura Altip, Alba Iulia (Ionela
Mircea)
16. Din generaţia Marii Uniri, Editura Altip, Alba Iulia (Ionela Mircea, Dorin Giurgiu)
17. „Ţara de piatră”,Editura Altip, Alba Iulia, 2008 (Horia Ciugudean)
18. Depozite de bronzuri preistorice din Colecţia Muzeului Brukenthal (Horia Ciugudean, coautor
S. A. Luca)
19. Proteching the archaeological mining heritage al Roumania, Viena, 2008
20. Descoperă arheologia urbană. Apulum 2007, Editura Altip, Alba Iulia (Vasile Moga, Anca
Timofan, Gabriel Bălan, Radu Ota, Ilie Lascu, Dan Anghel, George Bounegru).
21. Perisabilitate în timp. Sticla şi utilitatea ei, Editura Altip, Alba Iulia (Adriana Ţuţuianu).
22. Mitologie şi Iconografie la Apulum, Editura Altip, Alba Iulia (Vasile Moga, Radu Ciobanu,
Viorica Suciu, Radu Ota, George Bounegru).
23. Mărturii ale practicării plutăritului în Transilvania din antichitate, evul mediu şi perioada
modernă. Rolul oraşului Alba Iulia în istoria plutăritului, Alba Iulia (Viorica Suciu, Gheorghe

Anghel).
IX. Studii de specialitate:
82 (49 în 2007) de studii ştiinţifice redactate de specialiştii instituţiei şi publicate în reviste de profil
din România şi străinătate.
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X: Participări la simpozioane ştiinţifice:
Au fost elaborate şi prezentate 117 (60 în 2007) de comunicări ştiinţifice.
XI. Proiecte educaţionale:
Nr.
Crt.

Titlu

Finalitate

1.

Cu gentuţa prin Muzeu

Şedinţe de modelaj, pictură pe sticlă,
îngrijirea cărţii, spectacol cu o temă
istorică, vizitarea muzeului cu preşcolarii
de la Grădiniţele din Ighiu, Ighiel,
Bucerdea Vinoasă, Stremţ, Geoagiu de Sus
şi Grădiniţa nr. 8 din Alba Iulia

2.

Cercul micilor iconari

Iniţiere în istoria şi arta icoanelor pe sticlă

3.

Lecţia de istorie în muzeu şi Educaţie prin Lecţii de istorie (17 lecţii) în faţa elevilor
cultură
de la Colegiul Dionisie Pop Marţian,
Colegiul Dorin Pavel, Şcoala generală
Micăsasa, Colegiul Horea, Cloşca şi
Crişan, Şcoala Mihai Eminescu Alba Iulia,
Şcoala cu cls. I-VIII din Stremţ şi elevilor
participanţi la olimpiada interjudeţeană de
religie

4.

Memoria muzeului

-7 întâlniri cu elevi

5.

Evenimente de marcă în istoria românilor

-8 întâlniri cu elevi şi adulţi

6.

Istoria cetăţii

5 întâlniri cu elevi

7.

Tradiţia românescă, parfum şi culoare

5 întâlniri cu elevi

8.

Parteneri la realizarea proiectului: Atelierele
literar-artistice ale elevilor şi studenţilor
militari, Alba Iulia.

XII. Proiecte de promovare a culturii – arta spectacolelor:
Nr.
Crt

Titul

Organizator

1

Spring Guitar
Festival (parteneri)
16-18 mai 2008

Liceul de Muzică şi Arte concurs, pe categorii de vârstă,
Plastice
desfăşurat în sălile de expoziţie de la
etajul II

2.

Festivalul naţional de Teatrul de păpuşi Prichindel
teatru “Poveşti pentru Alba
Iulia,
Primăria
copii şi oameni mari” Municipiului Alba Iulia
(parteneri)
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Finalitate

Concerte de muzică susţinute de teatrul
de operetă “Ioan Dacian”, Ovidiu
Lipan “Ţăndărică”; piese de teatru
pentru persoane vârstnice şi copii, toate
derulate la Sala Unirii din cadrul

3.

MNUAI
Stagiunea
teatrului Casa de cultură a studenţilor Piese de teatru susţinute la Sala Unirii
Sklepsis (parteneri)
Alba Iulia, Liga studenţilor din cadrul MNUAI
din
Universitatea
“1
Decembrie” Alba Iulia

XIII. Lansări de carte:
1.
2.
3.
4.

Ioan Zevedei Drăghiţă, Muzeul şi patrimoniul la Blaj (1848-1918) între educaţie şi identitate
naţională.
Tudor Roşu, August Treboniu Laurian (1818-1881). Discursul istoric romantic.
Juan Ramon Jimenez, Primavera Adentro.
Apulum, XLV, 2008.

XIV. Activităţi de restaurare:
A.
Laboratorul de restaurare metale şi ceramică:
Au fost restaurate şi conservate 649 de obiecte arheologice, 16 piese de armament, 4 aparate foto, 5
obiecte de cult, 750 de piese arheologice din bronz, argint şi fier confiscate, aflate în cercetare la
Procuratura judeţeană Alba.
B.
Sectorului Textile
Au fost efectuate acţiuni de curăţare şi consolidare asupra unui număr de 12 prapori de la parohiile
din Feisa şi Făgăraş.
- Au fost realizate intervenţii preliminare de restaurare asupra unor piese intrate în colecţiile
muzeului: haină nemeşească din mătase naturală, un felon şi o carpetă istorică.
- In vederea etalării în diversele expoziţii temporare organizate la sediul muzeului s-au
aplicat tratamente de conservare unui număr de 64 piese de costum etnografic, 2 pieptare
bărbăteşti şi 5 costume de epocă.
- Au fost efectuate tratamente de restaurare şi conservare asupra unui număr de 8 piese de
veşmânt preoţesc aparţinând Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba.
- Au fost întreprinse activităţi specifice de conservare preventivă (desprăfuiri, curăţare sticlă
şi panouri de lemn, înlocuire corsete, lipire fragmente, etc.) asupra unui număr de 190
icoane pe sticlă – aparţinând zugravului Ioan Pop de Făgăraş şi 240 icoane pe lemn – din
şcoala de la Feisa, în colaborare cu Sectorul restaurare tempera şi conservatorul de muzeu.
C. Sector Restaurare Pictură Tempera
-

Au fost întreprinse activităţi specifice de conservare preventivă (desprăfuiri, curăţare sticlă
şi panouri de lemn, înlocuire corsete, lipire fragmente, etc.) asupra unui număr de 190
icoane pe sticlă – aparţinând lui Ioan Pop de Făgăraş şi 240 icoane pe lemn – din şcoala de
la Feisa, în colaborare cu Sectorul restaurare textile şi conservatorul de muzeu.
- Au fost executate desprăfuiri şi curăţări umede asupra unui număr de 30 de icoane, 6 uşi
împărăteşti şi o friză de iconostas din lemn pictate.
- Participare la cursurile teoretice de formare a restauratorilor de bunuri culturale organizate
de CPPC Bucureşti (modul I şi II în perioada 5-24 mai, respectiv 3-14 noiembrie).
D. Sector Conservare muzeu
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-

-

Au fost întreprinse activităţi specifice de conservare preventivă (desprăfuiri, curăţare sticlă
şi panouri de lemn, înlocuire corsete, lipire fragmente, etc.) asupra unui număr de 190
icoane pe sticlă – aparţinând lui Ioan Pop de Făgăraş şi 240 icoane pe lemn – din şcoala de
la Feisa, în colaborare cu Secţiile restaurare textile şi pictură tempera.
Întocmirea unui nr. de 130 fişe de conservare pentru obiecte muzeale.
Organizarea dezinsecţiei şi deratizării generale a instituţiei (14.07.2008).
Ambalarea pieselor care s-au itinerar de la MNU Alba Iulia la Feneş, Făgăraş, Sibiu,
Bucureşti, Arad, Zalău – pentru diverse expoziţii temporare.
Conservarea preventivă a următoarelor piese muzeale: 34 – lemn, 43 – piatră, 21 –
etnografice, 75 tablouri (Exp. Traian Achim).
Verificarea stării de conservare a obiectelor din depozitele de colecţii şi expoziţiile
permanente.
Colaborarea cu deţinătorii expoziţiilor etnografice săteşti – pentru acordarea asistenţei de
specialitate (B O. Cut, Bucerdea, Cricău).
Întocmirea şi distribuirea către personalul respectiv a ghidului privind “Atribuţiile
personalului de supraveghere pentru asigurarea securităţii bunurilor aflate în patrimoniul
muzeului”.
Itinerarea a nouă brăţări dacice de la MNIR Bucureşti la MNU Alba Iulia şi participarea la
Expoziţia cu brăţările dacice la Palatul Apor (4.06.2008).

S-au efectuat 367 de replici după piese originale din muzeu pentru a fi valorificate la standul muzeului
sau în activităţi de promovarea a patrimoniului cultural naţional şi 290 de mărţişoare şi felicitări care
au fost comercializate cu ocazia “Târgului de mărţişor”

E. Centrul Naţional de Restaurare a Cărţii Vechi:
I. Proiecte de conservare-restaurare.
1. Restaurare fondului de carte veche, aparţinând Consistoriului Bisericii Evanghelice – Sibiu
Manuscris Manipulum Florum 258 pag.
2. Restaurarea fondului de carte veche, aparţinând Parohiei Evanghelice Braşov
1. Manuscris To 206/I -448 pagini
2. Manuscris HB 732-354 pagini
3.Manuscris IV F1 Tg101972 pagini
3.Restaurarea fondului de carte veche aparţinând Mănăstirii Nicula – Jud. Cluj
1. Ceaslov
2.Cazania lui Varlaam
3. Octoih
4. Chiriacodromion

fază de lucru
980 pagini
fază de lucru
fază de lucru

4. Restaurarea fondului de carte veche, aparţinând Bibliotecii M.N.U. ALBA IULIA
1. Brâul Maicii Domnului
2. Planse ilustrate cu moda de la
Paris si Berlin 285 buc.
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3. Liturghier Catolic
4. Planşe Traian Achim – 25 buc.
5. Restaurarea de carte veche aparţinând Bibliotecii Judeţene Arad
1. Ziarul Românul -214 pagini
2. . Candide
- 168 pagini
3.
Incunabul
fază de lucru
6. Restaurarea de carte veche aparţinând Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
1.
2.

Cazania lui Varlaam, 1643
Triod, 1731

7. Restaurarea de carte veche aparţinând Arhiepiscopiei Ortodoxe de
Alba
1. Noul Testament, Bălgrad,1648
fază de lucru
2. Molitvetnic, Bălgrad, 1689 -452 pagini
3 Cazania lui Varlaam, 1643- 998 pagini
4. Sicriul De Aur, 1683- 336 pagini

XV. Activităţi privind relaţiile cu publicul:

A. Ghidaje: au fost realizate peste 250 ghidaje.
B. Deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului: au existat 350 de solicitări a 3947 volume.
C. Au fost organizate 5 conferinţe de presă.
XVI. Activităţi de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţul Alba:
1. Târgul meşterilor populari - 23-25 mai 2008, Parcul Unirii, Alba Iulia
2. Târgul de fete de pe Muntele Găina - 19-20 iunie 2008, Avram Iancu
3. Târgul lemnarului, Horea
4. Festivalul Cetăţilor Dacice, ediţia a III-a, - 23-24 iunie 2007: editarea unui supliment al ziarului
Unirea, amenajarea unui sat dacic la Cricău, realizarea de replici după ceramic dacică.
5. Târgul Mărţişorului - 27 februarie – 1 martie 2008
6. Târg de Paşti - 21-24 aprilie 2008
7. Realizarea de materiale publicitare
a) Pliantul Expoziţiei permanente de etnografie”
b) set de vederi Zugravii de la Feisa „Icoane măierene”
c) set de 20 vederi Zugravii de la Feisa „Icoanele Lazului”
d) set de 20 vederi Zugravii de la Feisa
e) set de 20 vederi Ioan Pop de Făgăraş.
f) set de 20 vederi: fotografii vechi din colecţiile etnografice ale judeţului Alba
g) Colaborare la realizarea DVD: „A cunoaşte – a iubi. Patrimoniul cultural rural al judeţului Alba”
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h) Bisericile de lemn din judeţul Alba, broşură
XVII. Consultanţi ştiinţifici la realizarea unor filme documentare:
- 24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române – Antena 1,
- 90 de ani de la Marea Unire – TVR1
- Aspecte inedite ale actului de la 1 Decembrie 1918-TVR Târgu-Mureş,
- Samoilă Mârza – Fotograful Unirii -Antena 1,
- Aurul Daciei – TVR Cultural
XVIII. Activităţi de evidenţă şi clasare a patrimoniului muzeal:
Introducerea fişelor în baza de date - realizarea fişelor curente (fişier autori)- 2233 fişe, din care 1883
în fişierul pe autori în cadrul bibliotecii
S-au clasat un număr de 493 bunuri în categoria Tezaur (82 în 2007) şi 9 piese în categoria Fond (60 în
2007)
XIX. Instruire profesională:
1.Program de instruire practică
- Pregătirea examenului de atestat 1 persoană
2.Program de instruire teoretică – Ministerul Culturii şi Cultelor – Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură – Bucureşti
Curs: „Tehnologia restaurării legăturii de carte” Iunie 2008 Lector Al. Ştirban
XX. Alte activităţi:
a. A fost expediat volumul Apulum XLIV la 178 de instituţii similare din străinătate
b. Au fost elaborate două studii sociologice:
1. Muzeul Naţional al Unirii în 2008 -studiu sociologic privind profilul vizitatorilor.
2. „Evaluarea publicului vizitator – Expoziţia Descoperă Arheologia Urbană ! APVLVM
2007”.
XXI. Indicatori economici:
-numărul total de vizitatori este de 55403 (57045 în 2007).
-S-au realizat venituri proprii în sumă de 554000 lei. Dintre acestea suma încasată la standurile de
vânzare bunuri a fost de 38765 lei, iar 128524 lei din bilete. Alte venituri: 301282 (arheologie),
85429 restaurare carte veche).
- 89607 lei provin de la Prefectura judeţului Alba şi Primăria Municipiului Alba Iulia pentru proiecte şi
programe culturale (sumele au fost decontate direct din bugetele celor două instituţii).
- au fost folosiţi 219607 lei pentru realizarea unor proiecte şi programe culturale proveniţi din alte
surse decât cele ale ordinatorului principal de credite.
XXII. Reflectarea activităţii Muzeului Naţional al Unirii în mass-media:
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1. Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia a apărut de 395 ori în presa scrisă, în ziare şi reviste din
România precum: Adevărul, Evenimentul Zilei, Gardianul, Gândul, Jurnalul Naţional, România
Liberă, Unirea, Monitorul de Alba, Ulpia Jurnal, Informaţia de Alba. Între citările amintite, 51 s-au
înregistrat pe prima pagină.
2. La radio şi televiziune au apărut informaţii, reportaje şi interviuri referitoare la activitatea Muzeul
Naţional al Unirii din Alba Iulia: Radio România Actualităţi, Radio Trinitas, Radio ProFM, Radio
Reîntregirea, Radio Atlas, Radio Kiss FM, Radio XXI, One TV, Pro TV, Antena 1, Naţional TV,
Prima TV, Realitatea TV, TVR Cultural, TVR Internaţional, TVRM.
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului

F

În anul 2008, activitatea Direcției
Generale de Asistență Socială şi Protecția
Copilului Alba s‐a desfăşurat în conformitate
cu obiectivele prevăzute în Strategia
județeană în domeniul asistenței sociale şi
protecției drepturilor copilului 2008 – 2013,
aprobată prin Hotărârea nr. 117 /
08.05.2008 de către Consiliul Județean Alba.
Acest document prevede diversificarea
serviciilor sociale comunitare în vederea
prevenirii intrării copilului în dificultate,
implementarea şi monitorizarea drepturilor
acestuia, precum şi promovarea unui sistem
coerent, coordonat şi integrat de asistență
socială în vederea combaterii riscului de
excluziune socială şi creşterii calității vieții
persoanelor vârstnice şi cu handicap.
Sistemul de protecție a copilului
La finele anului 2008, în centrele
aflate în structura Direcției, beneficiau de
protecție specială un număr total de 727
copii, din care: în casele de tip familial 204
copii, în case de tip familial pentru
recuperarea copiilor cu dizabilități 156 copii,
în centrele de zi 250 copii, în serviciile
săptămânale 13 copii, în aşezăminte sociale
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23 copii, în serviciul pentru dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă 12
copii, în centre de tranzit 6 tineri, în centrele
maternale 8 copii şi 6 mame, în centrul de
primire în regim de urgență 6 copii şi în
centrul de plasament de tip modular 49
copii.
Comparativ cu finele anului trecut, se
observă că numărul de copii ocrotiți în regim
alternativ, centre de zi şi case de tip familial,
este în creştere, iar a celor ocrotiți în
centrele de plasament de tip modular este în
scădere. Concomitent, se observă o
multiplicare a serviciilor de tip alternativ
(centre de zi, case de tip familial) şi o
reducere a celor de tip clasic, după cum
reiese din Tabelul 1.
Numărul copiilor beneficiari ai
măsurii de protecție specială de plasament la
familii/persoane, inclusiv rude până la
gradul IV este de 509, mai scăzut comparativ
cu finele anului trecut când a fost de 557
copii. Se poate observa o continuă scădere a
numărului de copii aflați în plasament
familial
prin
accentul
pus
pe
responsabilizarea familiei biologice de a‐şi
creşte proprii copii şi pe implicarea familiei
extinse în sprijinirea acestora.
Numărul copiilor ocrotiți la asistenți
maternali profesionişti este de 313 copii,
uşor mai ridicat comparativ cu finele anului
2007 când a fost de 305 copii. Numărul
relativ mare de copii protejați în rețeaua de

asistență maternală se explică prin faptul că
pentru copiii 0‐2 ani legislația recomandă
plasarea în familii substitut şi nu în centre de
plasament.
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Decembrie 2007
Centre / servicii
Nr. unităţi Nr. cazuri
active
Centre de plasament
2
98
Servicii săptămânale
2
19
Case de tip familial
24
266
Case de tip familial pentru copiii cu
4
48
dizabilităţi
Aşezăminte sociale
2
22
Centre de tranzit
2
8
Centre de zi
8
196
Centre maternale
2
5
Serviciu
pentru
dezvoltarea
1
11
deprinderilor de viaţă independentă
Centre de primire în regim de
1
5
urgenţă
TOTAL
48
678

Tabelul nr. 1
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Decembrie 2008
Nr. unităţi Nr. cazuri
active
1
49
2
13
18
204
13
156
2
2
8
2
1

23
6
250
8
12

1

6

50

727

Sebeş, Valea Lungă), 2 servicii săptămânale
Închiderea centrelor de plasament de tip

Iulia, Abrud), 2 centre maternale (Alba Iulia,

clasic

În

cadrul

sistemului

(Blaj, Dumbrava), 2 centre de tranzit (Alba

rezidențial

accentul a fost pus pe închiderea centrelor
de plasament de tip clasic, respectiv a
Centrului de plasament Abrud nr. 2, prin
darea în folosință a două case de tip familial
în oraşul Abrud şi o casă de tip familial în
localitatea Sâncrai. Copiii şi tinerii ocrotiți în
aceste case prezintă nevoi speciale severe,

Dumbrava), 2 aşezăminte sociale (Alba Iulia,
Sebeş),

1

serviciu

deprinderilor

de

pentru
viață

dezvoltarea
independentă

(Dumbrava), 1 centru de primire în regim de
urgență (Alba Iulia) şi 1 centru de plasament
de tip modular (Blaj). De asemenea, s‐a
dezvoltat la nivelul întregului județ rețeaua
de asistență maternală.
Măsuri de protecție specială

fiind încadrați în categoriile de handicap

Formarea Referindu‐ne la cazurile

accentuat sau grav.
Capacitatea celor două case de tip

nou intrate în sistemul de protecție de tip

familial din Abrud este de 24 locuri,

familial, în cursul anului 2008, situația se

respectiv 12 locuri în CTF nr. 12 Abrud şi 12

prezintă astfel :

locuri în CTF nr. 13 Abrud. În cele două case
de tip familial sunt ocrotiți 22 de copii/tineri,
cu vârsta cuprinsă între 13‐23 ani, care
frecventează cursurile Centrului Şcolar de

43 copii au fost plasați la asistenți
maternali profesionişti;
58 copii au fost plasați la familii/persoane,
inclusiv rude până la gradul IV;
Cazurile nou intrate în sistemul de

Recuperare Abrud.
Concomitent cu închiderea centrelor
de plasament de tip clasic, DGASPC Alba a
dezvoltat

servicii alternative de protecția

copilului, distribuite în județ în funcție de
rezidența familiilor copiilor instituționalizați,
respectiv : 18 case de tip familial (Alba Iulia,
Oarda de Jos Sebeş, Blaj, Mănărade, Vingard,

protecție de tip rezidențial, în cursul anului
2008, se prezintă astfel :
58

cazuri reprezintă plasamente în

sistem rezidențial;
17 cazuri de plasament în regim de
urgență;
96 cazuri de plasament în Complexul de

Dumbrava, Teiuş, Stremț, Almaşu Mare,

recuperare

Tîrsa, Aiud, Abrud, Cîmpeni, Baia de Arieş,

rezidențială;

Arnsberg

–

componenta

Cugir, Draşov), 13 case de tip familial pentru

Reintegrările în familia naturală sau

copiii cu dizabilități ( Alba Iulia, Bărăbanț,

extinsă, în cursul anului 2008, se prezintă

Abrud, Aiud, Blaj, Sîncrai), 8 centre de zi

astfel :

(Alba Iulia, Aiud, Blaj, Roşia de Secaş, Silivaş,
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126 copii aflați în plasament de tip familial

Scărişoara, Sîntimbru, Şibot, Sîncel, Sohodol,

sau rezidențial au fost reintegrați în familiile

Şugag, Teiuş, Unirea, Vadu Moților, Valea

naturale;

Lungă, Vidra şi Zlatna.

pentru 84 copii beneficiari s‐a dispus
încetarea

măsurii

de

protecție,

prin

Integrarea socio‐profesională a tinerilor
La finele anului şcolar 2007‐2008, la

împlinirea vârstei de 18 ani şi peste.
În scopul prevenirii instituționalizării

nivelul DGASPC Alba, au existat un număr

şi a menținerii copilului în familia naturală,

total de 32 absolvenți din care: 4 tineri au

31 copii şi tineri au beneficiat de susținere

finalizat studiile universitare, 8 tineri au

financiară prin programul de prevenire a

finalizat învățământul de masă (6 tineri au

abandonului şcolar şi a instituționalizării, în

absolvit studiile liceale şi 2 tineri au finalizat

cursul anului 2008. De această susținere

cursurile unei şcoli profesionale) şi 20 tineri

financiară au mai beneficiat încă 14 copii,

au finalizat cursurile în

pentru care măsura a fost stabilită în cursul

special.

anului 2007, perioada de aplicabilitate a
acestei măsuri fiind anul şcolar 2007 / 2008.

învățământul

Soluțiile identificate pentru aceştia au
fost următoarele:

pentru

4 absolvenți studii superioare, din

Protecția Copilului Alba s‐a întrunit în 47 de

care: 2 tineri au un loc de muncă şi 2 tineri

şedințe şi a emis un număr de 448 hotărâri,

au contactat cel puțin un angajator ;

În

anul

2008,

Comisia

3134 certificate de încadrare într‐o categorie

6 absolvenți ai studiilor liceale, din

de handicap şi 1197 certificate de orientare

care: 2 tineri continuă studiile şi 4 tineri au

şcolară.

contactat cel puțin un angajator ;
2 absolvenți ai şcolii profesionale, s‐

Consiliilor comunitare consultative la nivelul
fiecărei comunități locale
Până în prezent, în județul Alba au
fost

înființate

40

Consilii

comunitare

consultative, în localitățile: Aiud, Albac,
Arieşeni, Baia de Arieş, Bistra, Blandiana,
Cîlnic, Cenade, Cergău, Ciugud, Crăciunelul
de Jos, Cricău, Cugir, Cut, Daia Română,
Fărău, Horea, Jidvei, Lunca Mureşului, Lupşa,
Noşlac, Ocna Mureş, Ocoliş, Ohaba, Poiana
Vadului, Roşia de Secaş, Săliştea, Săsciori,
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au încadrat în muncă ;
20 tineri au finalizat studiile în
învățământul special, din care: 6 tineri au un
loc de muncă, 3 tineri au contactat cel puțin
un angajator, 1 tânăr intenționează să‐şi
continue studiile şi 10 tineri cu handicap
mediu / sever au revenit în familiile naturale
sau au fost transferați în centre destinate
adulților cu handicap.
În anul 2008 s‐au mai desfăşurat şi
numeroase activități cu caracter educativ şi de
socializare precum “1 Iunie – Ziua copilului”,

“Special Olympics”, sau tabere de socializare şi

14.342 persoane adulte cu handicap, aflate în

activități de vacanță.

evidența Biroului Prestații.

Persoanele

Sistemul de protecție a adulților

neinstituționalizate

În cadrul Direcției Generale de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Alba, activitatea
privind protecția adultului în dificultate se
derulează pe 3 coordonate :
‐

Protecția

persoanelor

adulte

în

cu

regim

rezidențial;

care

handicap
beneficiază

de

drepturi şi prestații sociale reprezintă 4,47
% din totalul populației județului Alba.
Ponderea cea mai mare, din rândul
populației

cu

handicap,

o

reprezintă

persoanele cu handicap fizic (23,8 %) şi
somatic (21,2 %), urmate de persoanele cu

‐ Servicii de îngrijire la domiciliu;
‐ Prestații sociale acordate persoanelor cu

handicap vizual (15,9 %), mintal (14,9 %) şi

handicap în conformitate cu prevederile Legii nr.

psihic (13,4 %).

448 / 2006 privind protecția şi promovarea

În anul 2008 s‐au desfăşurat şi
numeroase

drepturilor persoanelor cu handicap.

activități

recreative

şi

de

socializare a persoanelor adulte cu handicap,
Protecție de tip rezidențial adulți

între care amintim “Marşul persoanelor cu
handicap”,

În

structura

Direcției

Generale

de

Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba
funcționează

1

centru

de

recuperare

şi

reabilitare neuropsihiatrică, 2 centre de îngrijire
şi asistență, 1 centru de tip familial destinat

sau

taberele

destinate

persoanelor adulte cu handicap.
În ceea ce priveşte promovarea
parteneriatelor public – privat, în anul 2008,

persoanelor vârstnice şi 12 locuințe protejate.

În anul 2008, Direcția Generală de Asistență

La sfârşitul anului 2008, numărul persoanelor

Socială şi Protecția Copilului Alba a încheiat

instituționalizate în centrele de tip rezidențial

un număr de 5 noi convenții de parteneriat

din structura Direcției Generale de Asistență

cu furnizori de servicii sociale publici sau

Socială şi Protecția Copilului Alba a fost de 575

privați şi a continuat activitatea de susținere

persoane, conform Tabelului 2.

financiară şi socială, în baza a 25 de
convenții de cooperare încheiate anterior.

Persoane cu handicap neinstituționalizate
În județul Alba, la data de 31.12.2008,
beneficiau de drepturi un număr de 16.747
persoane cu handicap, din care 2.405 copii şi
tineri cu vârsta cuprinsă în intervalul 0‐18 ani şi
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Aceste parteneriate au avut ca scop
oferirea de servicii sociale de tip rezidențial,
de zi şi de tip familial copiilor şi adulților
(persoane vârstnice şi cu handicap) aflați în
dificultate.

Tabelul nr. 2 – persoane instituționalizate în centre de tip familial pentru adulți

Denumire instituţie

Număr
beneficiari

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos

345

Centrul de îngrijire şi asistență Gârbova

43

Centrul de îngrijire şi asistență Abrud

78

Centrul de tip familial pentru persoane vârstnice Gârbova

8

Locuința protejată nr. 1 Blaj

10

Locuința protejată nr. 2 Blaj

10

Locuința protejată nr. 3 Gârbova

9

Locuința protejată nr. 4 Vințu de Jos

10

Locuința protejată nr. 5 Pianu de Jos

9

Locuința protejată nr. 6 Abrud

9

Locuința protejată nr. 7 Abrud

7

Locuința protejată nr. 8 Abrud

7

Locuința protejată nr. 9 Galda de Jos

6

Locuința protejată nr. 10 Cricău

7

Locuința protejată nr. 11 Galda de Jos

9

Locuința protejată nr. 12 Galda de Jos

8

TOTAL
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575

Situaţia beneficiarilor din sistemul de protecţie
a adulţilor
Beneficiarii ocrotiţi în
centrele de recuperarea şi
reabilitare neuropsihiatrică
101

Beneficiarii ocrotiţi în
centrele de îngrijire şi
asistenţă

8

121

Beneficiarii ocrotiţi în centrul
de tip familial pentru
persoane vârstnice

345

Beneficiarii ocrotiţi în
locuinţe protejate

Tabelul nr. 3 – Încadrarea persoanelor neinstituționalizate pe tipuri de handicap
handic
ap
fizic

handicap
somatic

handicap
auditiv

handicap
vizual

handicap
mintal

handicap
psihic

handicap
asociat

HIV
/
SIDA

boli
rare

3986

3553

410

2660

2500

2248

1370

4

16

Persoane cu handicap
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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Persoane cu handicap

Distribuția persoanelor neinstituționalizate în funcție de încadrarea în grad de handicap,
situație comparativă 2007‐ 2008:
Număr
persoane
cu
handicap

Total

Gradul I

Gra

ACCE

GRAV

22007

22008

22007

22008

22007

Copii

11941

22405

6633

6649

2299

Adulți

111739

114342

22487

33179

88410

Total

113680

116

33120

33828

747

Resurse financiare şi investiții
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8709

Bugetul de venituri şi cheltuieli

Prin rectificările de buget aprobate de

aferent anului 2008 alocat DGASPC Alba a

Consiliul

fost de 73.225 mii lei, repartizat astfel :

suplimentar fonduri, în valoare de 8500 mii

‐

susținerea

s‐au

alocat

lei pentru susținerea celor două sisteme de

protecție a copilului, a persoanelor cu

protecție, copii şi adulți, ceea ce a condus la

handicap şi a persoanelor vârstnice: 31.963

efectuarea

mii lei, reprezentând 43,65 % din totalul

producătorii de bunuri şi prestatorii de

prevederilor bugetare;

servicii, inclusiv a drepturilor asistenților

pentru

persoanele

sistemelor

Alba

de

‐

pentru

județean

prestații
cu

sociale

handicap

pentru

(indemnizații,

bugete complementare şi taxe poştale) şi
pentru transportul interurban de călători
(autobuse

şi

CFR):

reprezentând

56,35

41.262
%

mii

din

lei,

totalul

prevederilor bugetare.

plăților

maternali

la

profesionişti

termen

şi

către

onorarea

obligațiilor prevăzute în convențiile de
colaborare.
În cursul anului 2008 au fost plătite,
la timp şi în cuantumurile legale, drepturile
salariale

ale

persoanelor

neinstituționalizate,

cu

obligațiile

handicap
financiare

Procentual ponderea cheltuielilor în

stabilite prin convențiile de colaborare,

funcție de tipul de cheltuială se prezintă

obligațiile față de operatorii economici

astfel:

prestatori de servicii şi producători de

‐

29,65 % cheltuieli de personal

bunuri precum şi drepturile salariale ale

‐

13,41 % cheltuieli cu bunuri şi

personalului.

servicii

Referitor la activitatea de investiții

‐

0,59 % cheltuieli de capital

‐

56,35

%

transferuri

desfăşurată în anul 2008, putem afirma că
(prestații

sociale).

propuse pe lista de investiții pe anul 2008 cu

Prin
bugetului

rectificarea
de

pozitivă

stat , dar

şi

urmare

a

finanțare parțială sau integrală de la bugetul

a

local şi aprobată de CJ Alba prin Hotărârea

evoluției favorabile a veniturilor bugetului
propriu

aceasta s‐a axat pe realizarea obiectivelor

al

județului

Alba, prevederile

bugetare au cunoscut o creştere cu 54,3
% față de cele inițiale , ceea ce a condus
la soluționarea priorităților din domeniul
protecției

sociale

a

copiilor,

tinerilor,

persoanelor cu dizabilități şi vârstnicilor din
județul Alba.
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nr. 228/25.09.2008.

Structura activităților finanțate, se prezintă astfel :
Nr.

Specificație

Program 2007

crt.
0

Program final

2/1

1

2

3

47463

73225

154,3

de

15424

20012

129,7

de

8039

11951

148,7

23463

31963

136,2

24000

41262

171,9

TOTAL, din care :
sistemului

%

Program inițial
A

1. Susținerea

mii lei

protecție a copilului
2. Susținerea

sistemului

protecție a persoanelor cu
handicap
Total ( 1+2 )
3. Transferuri de la Ministerul
Muncii Familiei şi Protecției
Sociale ‐ prestații sociale

Structura cheltuielilor se prezintă astfel :
Nr.

Specificație

mii lei

Program inițial

final

crt.
0

A

1

TOTAL , din care :
1. Cheltuieli de personal
2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii
3. Cheltuieli de capital
4.

Transferuri de la MMFPS –
alocații,

indemnizații

şi

drepturi cu caracter social
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Program

alte

%
2/1

2

3

47463

73225

154,3

15075

21708

144,0

7957

9824

123,5

431

431

100,0

24000

41262

171,9

Parcul Industrial Cugir

In cursul anului 2008

G

prin licitațiile

organizate pentru închiriere de active din cadrul
Parcului Industrial Cugir, s‐au încheiat contracte
pentru suprafața de 718,40 mp clădiri si 14 mp
teren.
Preturile de închiriere pentru aceste
suprafețe sunt :
‐

clădiri – chirie lunara intre

1 – 2

Euro/mp
‐

teren – chirie lunara intre 0,10 – 0,50

Euro/mp

Cheltuieli totale,
din care:

674959

687111

Cheltuieli de
exploatare

659959

654919

26041

26511

623000

1030578

Profit
Pierdere
Date de
fundamentare,d.c.
Investiții

Firmele care au închiriat spatii din cadrul
Parcului Industrial Cugir au următoarele obiecte

Activitatea S.C. Parcul Industrial Cugir

de activitate : prelucrări mecanice, reparații

S.A. se va încheia cu profit preliminat in suma

utilaje, producție maşini unelte, producția de

26511 lei.

elemente din lemn stratificat, instalații electrice,

In cursul anului s‐au efectuat investiții in

bobinat si reparat motoare electrice, consultanta

suma de 1030578 lei din care s‐au pus in

juridica, casa de ajutor reciproc, comerț cu

funcțiune investiții in valoare de 49580 lei.

ridicata a metalelor si minereurilor metalice,
producția de mobilier, tratamente termice,
construcții metalice si parți componente ale
structurilor metalice .
La data de 31.12.2008 S.C. Parcul
Industrial Cugir S.A. prezintă următoarea situație
:
Indicatori

Prevederi
BVC

Realizări
preliminate

Venituri totale, din
care :

701000

713622

Venituri din
exploatare

690430

685157

10570

28465

Venituri financiare
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S.C. Parcul Industrial Cugir S.A. nu are
datorii restante .

Parcul Industrial Blaj

H

In cursul anului 2008, S.C. Parc
Industrial Blaj Alba S.A. si‐a desfăşurat
activitatea pentru a construi utilitățile in
perimetrul
executate

parcului
lucrarile

astfel
pentru

ca

au

fost

introducerea

conductelor de canalizare si apa, lucrări ce s‐
au realizat in proporție de 85%, fiind sistate
in luna iunie datorita faptului ca nu s‐au
asigurat sursele de finanțare necesare.
Pentru lucrarile desfăşurate pana in
prezent au fost plătite constructorului suma
contractul

MOMOCONSTRUCTII

încheiat
SRL

Cluj

cu

SC

Napoca

rezulta ca lucrarile de utilități, respective,
drum, apa, canal, gaz metan, telefonie si
curent electric, urmau sa fie finalizate la
sfârşitul anului 2008 si datorita lipsei de
fonduri

s‐a

încheiat

o

minuta

cu

constructorul de amânare a lucrărilor pana
la sfârşitul anului 2009.
Situația economica aferenta anului
2008 se prezintă astfel:
•

Sold disponibil la 01.01.2008: 89.483

lei
•

Cheltuieli: 80.360 lei, din care:

‐

Cheltuieli cu materiale: 13.371 lei

‐

Cheltuieli cu colaboratorii: 13.350 lei

‐

Cheltuieli cu salariile si contribuții la

stat: 38.611 lei
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Cheltuieli cu amortizarea: 1.630 lei

‐

Cheltuieli cu serv executate de terți:

4.746 lei
‐

Cheltuieli taxe si impozite: 6.437 lei

‐

Cheltuieli bancare: 661 lei

‐

Alte cheltuieli: 1.554 lei.

•

Plați către furnizori de investiții:

113.588 lei
•

de 100.000 lei.
Din

‐

Majorare capital social: 150.000 lei,

din care:
‐

Consiliul Județean Alba: 50.000 lei

‐

Consiliul Local Blaj: 100.000 lei.

Sold disponibil la 30.11.2008: 45.535 lei.

Direcţia judeţeană de dezinsecţie şi ecologizare
mediu Alba

I

În anul 2008 Direcția județeană de
dezinsecție şi ecologizare mediu Alba şi‐a
continuat activitățile de comercializare a
produselor fitosanitare şi prestări servicii.
Activitatea de comercializare s‐a concretizat

Valoarea cheltuielilor înregistrate este de
2.402.679 lei.
Cheltuielile de bunuri şi serviciile

în

în vânzarea de : insecticide, fungicide,

valoare de 1.582.612 lei se compun din:

ierbicide, îngrăşăminte chimice şi semințe la

produsele vândute 1.517.382 lei şi cheltuieli

Centrele de protecție a plantelor din Aiud,

întreținere şi funcționare 84.527 lei.

Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Alba Iulia, Abrud şi

Cheltuielile de întreținere şi funcționare

magazin Alba. Activitatea de prestări servicii

sunt

următoarele:

a constat în lucrări de dezinsecție, deratizare,

materiale

tratamente fitosanitare la pomi şi spații

electrică, gaz, apa canal, salubritate 10.626

verzi, precum şi alte servicii.

lei, combustibil 24.073 lei, piese schimb

curățenie

furnituri
3.917

birou
lei,

şi

energie

Forma finală a bugetului de venituri şi

2.380 lei, postă telecomunicații 8.594 lei,

cheltuieli pe anul 2008 a fost aprobată prin

transport produse 32 lei, chirie spațiu 1.695

H.C.J. Alba nr.256/31.10.2008 în limita sumei

lei, servicii medicina muncii 1.800 lei,

de 5.255.000 lei, format din venituri proprii

asistență tehnică şi modificare programe

în sumă de 4.960.000 lei şi subvenții în sumă

informatice 1.800 lei, alte cheltuieli şi

de 295.000 lei.

servicii executate de terți 2.449 lei, cheltuieli

În cursul anului 2008 s‐au vândut

privind protecția muncii 4.670 lei .

produse fitosanitare, îngrăşăminte chimice şi

Astfel au fost înregistrate cheltuieli

semințe în valoare totală de 1.989.028 lei, iar

mai mari decât veniturile obținute, rezultatul

prestările de servicii sunt în valoare de

din activitatea desfăşurată fiind deficit în

300.397 lei, rezultând un total al facturilor

valoare de 183.792 lei. Comparativ cu anul

emise de 2.289.425 lei , din care a fost

2007 acest deficit a fost redus cu suma de

încasat până în prezent suma de 2.150.247

4.121 lei datorat diminuării cheltuielilor cu o

lei, iar valoare facturilor de încasat este de

valoare

237.801 lei.

veniturilor obținute.
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mai

mare

decât

diminuarea

Diminuarea veniturilor proprii în valoare
de

223.898

lei

se

datorează

scăderii

cantitative a produselor vândute şi a
prestărilor de servicii efectuate cu suma de
182.394 lei şi a valorii tarifului obținut cu
suma de 41.504 lei.
Majorarea cheltuielilor de personal
cu suma de 113.914 lei s‐a înregistrat
datorită primelor de concediu aferente
anilor 2001‐2006 în valoare de 129.351 lei, a
creşterii salariilor în conformitate cu O.G.
nr.9 şi 10 din 2008, majorări care au fost
atenuate prin reducerea numărului de
personal şi neacordarea premiilor de 10%
respectiv 2% din fondul de salarii.
Diminuarea cheltuielilor cu bunurile
şi serviciile în valoare de 241.637 lei a fost
determinată în principal de : scăderea
cheltuielilor cu produsele vândute cu suma
de 182.394 lei, neacordarea banilor pentru
ținută personalului 53.033 lei, reducerea
cheltuielilor cu materialele consumabile cu
4.143 lei, reducerea cheltuielilor de poştă şi
telecomunicații cu suma de 910 lei, etc.
Cheltuielile de capital reprezintă
cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe.
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Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor

J
Anul 2008 a fost un an ..aglomerat", având
in vedere alegerile desfăşurate in lunile iunie
şi noiembrie. Efectivele serviciilor de pe raza
județului au făcut eforturi deosebite. reuşind
sa tina in actualitate R.N.E.P, acuratețea
datelor conținute fiind remarcabila.
În perioada anului 2008 au fost
efectuate controale la toate cele 11 servicii
publice locale de evidenta a persoanelor din
teritoriu. Cu ocazia controalelor efectuate s‐a
urmărit ca personalul de specialitate sa
cunoască si sa aplice prevederile actelor
normative

ce

reglementează

acestor

structuri.
In

vederea

cunoaşterii

activtății

desfăşurate de seviciile locale de profil.
pentru realizarea efectivă a atribuțiilor pe
linia coordonării metodologice. a sprijinului
şi îndrumării acestora. s‐a ținut legătura
permanent cu acestea. Urmare a solicitărilor
serviciilor publice comunitare locale de
evidenta a persoanelor, au fost formulate
răspunsuri privind modul de soluționare a
unor cereri ale cetățenilor aflați in situații
deosebite.

care

nu

erau

reglementate

punctual de actele normative in vigoare. De
asemenea, zilnic s‐au comunicat infomațiile
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solicitate telefonic de structurile teritoriale.
pentru rezolvarea unor cereri ale cetățenilor
sau pentru întocmirea unor situații. analize
ori executarea dispozițiilor radiogramelor
primite.
Ori de cate ori s‐a impus s‐a luat
legătura cu şefii serviciilor locale de evidența
a persoanelor care au transmis situații
statistice ce conțin neconcordante ori Ie‐au
transmis cu întârziere pentru clarificarea
situațiilor respective.
În conformitate cu Planul de masuri
pentru diminuarea numărului de persoane
care nu au solicitat eliberarea actelor de
identitate in termenele prevăzute de lege.,
seviciile publice comunitare de evidenta a
persoanelor au depus eforturi susținute
pentru determinarea cetățenilor care nu
dețin acte de identitate valabile sa solicite
e1iberarea actelor de identitate. in condițiile
legii.
Au

fost

preluate

in

evidența

informațiile obținute din teren. referitoare la
persoanele care. din diferite motive. nu s‐au
prezentat la ghişeele serviciilor publice
comunitare locale de evidenta a persoanelor,
informații rezultate in urma unui număr de

2.363 de verificări efectuate atât de către

fotografiilor cetățenilor, cu aparatul foto

polițiştii de ordine publică ( 1.814 ) cat şi de

digital din dotarea serviciului.

lucrătorii de evidenta a persoanelor (549).
Datele rezultate au fost exploatate de către

Pe linie de stare civilă, activitățile de

structurile de evidenta a persoanelor pentru

îndrumare şi control desfăşurate în anul

clarificarea situației fiecărei persoane, fiind

2008 s‐au concretizat în 80 de controale de

efectuate un număr de 2346 de verificări in

fond la primăriile municipiilor, oraşelor şi

Registrul Național de Evidenta a Persoanelor

comunelor din județ.

şi in alte evidente. după cum urmează: baza

În

această

perioadă

funcționarii

de date centrală – 863; paşapoarte – 391;

Serviciului au verificat înregistrările pentru

starea civilă – 855; penitenciare – 62; alte

un număr de 10.603 acte de stare civilă, din

localități – 265.

care 3469 de acte de naştere, 2780 de acte

S‐a

continuat

de

de căsătorie şi 4354 de acte de deces. Au fost

mediatizare a prevederilor legale privind

verificate şi 18906 certificate eliberate din

obligațiile ce revin cetățenilor pe linie de

oficiu sau la cerere din care 9125 sunt

evidenta

a

certificate de naştere, 4059 sunt certificate

sancțiunilor care pot fi aplicate celor care nu

de căsătorie şi 5722 certificate de deces. În

Ie respecta. acestea fiind prezentate fie in

timpul controlului a fost verificat şi modul de

presa scrisă fie la posturile locale de radio şi

executare a 630 de sentințe civile pe

televiziune.

marginea actelor de stare civilă.

a

activitatea

persoanelor

precum

şi

De asemenea. s‐au desfăşurat 23 de
activități

constând

in

instruiri

În total, în primele 11 luni ale anului

ale

2008 fuseseră trimise către Primării un

conducătorilor instituțiilor care prestează

număr de 457 de certificate de stare civilă,

servicii in baza actului de identitate.

din care 170 de certificate de naştere, 154 de

Pentru identificarea persoanelor care
nu dețin acte de identitate asistate in unități

certificate de căsătorie şi 133 de certificate
de deces.

de ocrotire şi protecție socială precum şi

În cursul anului 2008 au fost depuse

pentru cele aflate în unitățile de cazare în

la Biroul de stare civilă 34 de dosare de

comun s‐au efectuat un număr de 28

cereri de schimbare de nume sau prenume

controale.

pe cale administrativă. Dintre aceste dosare

Pentru a veni in sprijinul cetățenilor

unul a fost respins, 5 au fost returnate

aflați in situațiile prevăzute de lege s‐au

petenților

organizat

deplasări

documentele lipsă, 2 se află în lucru iar

preluarea

documentelor
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in

teren
necesare

pentru
şi

a

în

vederea

completării

restul de 27 au fost rezolvate.

cu

O altă activitate importantă a direcției

în instanță pentru înregistrarea tardivă a

în perioada care face obiectul prezentului

două naşteri şi s‐au întocmit 5 dosare pentru

raport

transcrierea

a

reprezentat‐o

implementarea

proiectului “Am acte deci exist”, proiect
finanțat de UE prin Programul PHARE,
proiect prin care se urmăreşte îmbunătățirea
situației romilor din județul Alba prin
eliberarea documentelor de stare civilă.
Au fost efectuate deplasări în teren în
localitățile țintă ale programului, s‐a acordat
consultanță

pe

activitățile

cuprinse

în

proiect, efectuându‐se până la data de 31
iulie 2008, anchete sociale la 400 de familii.
Nr.

Nr.

Comunitatea

Crt.

Familii
evaluate

1

Alba Iulia

65

2

Cetatea de Baltă

54

3

Tătârlaua

37

4

Blaj

157

5

Căpâlna

6

6

Loman

29

7

Răchita

38

8

Sebeşel

14

Total

400

Din centralizarea nevoilor grupului
țintă de beneficiari ai acestui proiect a reieşit
că 413 persoane aveau certificatul de naştere
deteriorat iar 90 de persoane pierduseră
acest document.
În total, în cadrul proiectului au fost
eliberate 73 de certificate de naştere şi 13
certificate de căsătorie. S‐au întocmit acțiuni
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certificatelor

de

eliberate de autorități ale altor state.

naştere

SC Drumuri şi Poduri Locale SA

K
VOLUMUL PRODUCTIEI REALIZATE IN 2008
Valoarea producției realizate se cifrează la suma de 33500000 lei.
Structura producţiei realizate

33.500.000

-

lucrări specifice de drumuri si poduri

32.839.000

-

producerea si comercializarea de mixturi asfaltice si
emulsie cationica

-

404. 000

prestări de servicii către persoane juridice si persoane fizice

( închirieri de utilaje, transport auto, închirieri bunuri)


195. 000

vânzări materiale rezultate din casări de mijloace fixe si
obiecte de inventar

62. 000

Beneficiarii lucrărilor si prestărilor de servicii
CONSILIUL JUDETEAN ALBA – total valoare 24532000 lei
Nr.
crt.

Activitate

Valoare

1.

Lucrări de drumuri si poduri

14.941.628

2.

Consolidare corp drum DJ 107 C Teleac
Vintu de Jos

2.098.752

3.

Consolidare corp drum DJ 107 H Galda de
JosCricauSard

4.534.080

4.

Procurat si montat parapet deformabil

306.002

5,

Menţinerea circulaţiei pe timp de iarna

2.651.538
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Au fost executate următoarele tipuri de lucrări pe drumurile județene:
Tip lucrare
Covoare asfaltice, din care:
‐ strat de legătura din binder 6 cm
‐ covoare bituminoase 4 cm

59,6 km
40,7 km
18,9 km

10.213.439 lei

50 km

1.424.174 lei

2004 ml

306.002 lei

Întreținere drumuri pietruite
Semnalizare rutiera‐ montat parapet

TERTI BENEFICIARI – total valoare realizata 8968000 lei
Nr. Crt.

Beneficiar

Valoare
executata

1.

Lucrări executate pentru consilii
locale

7605790

2.

Lucrări si prestări de servicii pentru
societă comerciale si persoane fizice

1362210

SITUATIA FINANCIARA
Venituri, cheltuieli si profit
SC Drumuri si Poduri Locale SA si‐a încheiat activitatea pe anul 2008, realizând următorii
indicatori financiari :
Nr.

Indicatori

Valoare

Venituri –total, din care :

28409620

Venituri din exploatare

10352944

Venituri financiare

67000

Cheltuieli – total, din care:

28309360

Cheltuieli din exploatare

28103264

Crt.

1.

2.

Pagina | 221

-

cheltuieli materiale
- cheltuieli de personal
- cheltuieli tichete de masa
- cheltuieli din prestații externe

15767569
6100000
372362

- cheltuieli cu taxe
- cheltuieli cu amortizarea activelor
- cheltuieli cu despăgubiri si amenzi
datorate autoritălor romane
- cheltuieli acțiuni sociale
- cheltuieli de protocol
- cheltuieli de publicitate
- cheltuieli sponsorizarea
Cheltuieli financiare
Cheltuieli impozit profit

4975200
153000
690800

218
29000
1115
2000
12000
187000
19096

3.
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Profit net

100260

