ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora
se calculează veniturile din arendă în anul 2019, în Judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedința ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la
principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2019, în
Judeţul Alba;
- raportul de specialitate nr. 21472/26 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi bugete
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 2003/24 octombrie 2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba
privind preţurile medii la principalele produse agricole pe baza cărora urmează să se stabilească
veniturile din arendă în anul 2019.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 5 alin. 1 lit. f din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza
cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2019, după cum urmează:
Nr.
Crt.
0
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3

Denumire produs
1
Cereale
grâu
porumb
soia
orz
orzoaică
floarea soarelui
rapiță
Legume
varză
ceapă
morcov

Preţ mediu lei/kg / lei/l
2
0.55
0.45
1
0.5
0.5
1.1
1.2
1
1.5
2

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
7.1
7.2
7.3

tomate
ardei
castraveți
cartofi
fasole boabe
fasole verde

3
3.5
2
1
8
5

mere
prune
pere
struguri
piersici
caise

0.8
1.5
2
2.1
3
3.5

Fructe

Carne
carne în viu
porc
vită
pasăre
oaie
pește
carne tăiată carcasă
porc
vită
pasăre
oaie
Produse lactate
lapte
brânzeturi
smântână
telemea
Ouă
Furaje
fân
lucernă
masă verde

5.5
6
5
5
15
10
11
8
10
1.45
15
14
14
0.4
0.2
0.4
0.05

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă a întreprinderilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei pentru
Agricultură Judeţeană Alba, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba, Direcției juridică
și relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă
corporativă a întreprinderilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 307
Alba Iulia, 26 octombrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole
pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2019, în Judeţul Alba

Conform prevederilor art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor H.G. nr. 1/2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
consiliul judeţean are obligaţia de a stabili, anual, prin hotărâre, preţurile medii la principalele
produse agricole, la propunerea direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale.
Aceste preţuri sunt stabilite în vederea determinării venitului brut obţinut din arendarea
bunurilor agricole din patrimoniul personal, în cazul în care arenda se exprimă în natură.
Prin adresa nr. 2003/24 octombrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 21361/25 octombrie 2018, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba a transmis
spre aprobare propunerile privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe
baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2019.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus vă supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 307 din 26 octombrie 2018 privind stabilirea preţurilor medii la
principalele produse agricole pe baza cărora se calculeaza veniturile din arendă în anul 2019, în
Judeţul Alba, în forma prezentată în prezentul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ŞI BUGETE
NR. 21472/26.10.2018
Raport de specialitate
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole
pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2019, în judeţul Alba
In baza prevederilor art. 84 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor Hotarârii Guvernului nr.
1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, consiliile judeţene stabilesc prin hotărâre preţurile medii la principalele produse agricole
pentru calculul impozitului pe veniturile realizate din arendă, în cazul în care arenda se achită în
natură, ca urmare a propunerilor a direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale.
Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor
în natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi
pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.
Văzând adresa Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba nr. 2003/24.10.2018,
înregistrată la Registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 21361/25.10.2018, prin care ne-au
fost comunicate preţurile la principalele produse agricole, se propun următoarele preţuri medii la
principalele produse agricole, pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2019
astfel :
Nr.
Crt.
0
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.1.1

Denumire produs

Preţ mediu lei/kg / lei/l

1

2

Cereale
grâu
porumb
soia
orz
orzoaica
floarea soarelui
rapița
Legume
varză
Ceapă
morcov
tomate
ardei
castraveți
cartofi
fasole boabe
fasole verde
Fructe
mere
prune
pere
struguri
piersici
caise
Carne
carne în viu
porc

0.55
0.45
1
0.5
0.5
1.1
1.2
1
1.5
2
3
3.5
2
1
8
5
0.8
1.5
2
2.1
3
3.5

5.5

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
7.1
7.2
7.3

vită
pasăre
oaie
pește
carne taiată carcasă
porc
vită
pasăre
oaie
Produse lactate
lapte
brânzeturi
smântâna
telemea
Oua
Furaje
fân
lucernă
masă verde

6
5
5
15
10
11
8
10
1.45
15
14
14
0.4
0.2
0.4
0.05

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.

Director executiv,
Marian Aitai

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei
şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- raportul de specialitate nr. 22932 din 14 noiembrie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- solicitarea nr. 17044 din 13 noiembrie 2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22905 din 14 noiembrie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 6 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
conform anexei nr. 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 237 din 14 septembrie 2018 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică:
Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia, Direcţiei juridică şi relaţii publice şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL
Înregistrat cu nr. 322
Alba Iulia, 14 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ANEXA nr. 1 la Proiectul de Hotărâre
al Consiliului Judeţean Alba

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

nr. 322 / 14 noiembrie 2018

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
MANAGER
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FIN. CONTABIL

B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

46

Sectia gastroenterologie

30

Comp. reumatologie

Cabinet interne

1

59

Sterilizare

12
19

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

3

Laborator bacteriologie
UTS

Comp. nefrologie

19

Cab. Reumatologie

1

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

Sectia oncologie medicala

56

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Comp.hematologie

6

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

14

60

Bloc operator

Comp. pneumologie

Sectia cardiologie

Sectia chirurgie generala

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

L. analize medicale

Serv.finan.-contab.

9

2

L. biochimie

Conducatorii auto

Magazie

Laborator radiologie si imagistica medicala
L. radiologie si28imagistica medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitate Comp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Pediatrie

Comp. neurochirurgie

1

Cab. Chirurgie generala

2

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
reconstrutiva

Cab.chir.plastica si microchir.
Reconstructiva

1

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Neurochirurgie

L. explorari functionale

1

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

Muncitorii indirect productivi

L.endoscopie bronsica

3

Serviciul judetean de medicina legala

14

Comp. citologie

1

Serviciul de anatomie patologica

14

Comp. histopatologie

Muncitorii spatii verzi

1

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Sectia obstetica ginecologie

59

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

4

Cab. Psihiatrie

1

Comp. terapie intensiva

Cab. Urologie

1

Cab. oncologie medicala

4

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

2

Cab. boli infectioase

1

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

42

Sectia ortopedie si traumatologie

40

Comp. oftalmologie

14

Comp. terapie acuta

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Serv. tehnic administrativ si PSM

34

Cab. ORL

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.) 1

Cab. Ginecologie

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)1

Cab. Psihiatrie

2

CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Neuropsihiatrie

1

Comp. Ergoterapie
Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneologie

3

CSM copii

12

Sectia ATI

82

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Dispensar TBC

17

Sectia neurologie

68

Comp. terapie acuta

Cab. Medicina sportiva

2

Sectia boli infectioase

42

Comp. HIV/SIDA

9

Comp. dermato-venerice

12

Cab. Geriatrie si gerontologie

2

Serv. de management al calitatii serviciilor med.

Cab. Alergologie si imunitate clinica

2

Managementul calitatii serviciilor medicale

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

11

Sectia psihiatrie acuti

50

Fisier dispensar policlinica

4

Comp. de internari- informatii

3

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18

Ingrijitoare curatenie

4

Dietetică

2

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

22

Comp. religios

2

Comp. recuperare neurologica

24

Garderobă

3

Unitatea de primire urgente

137

Spălătorie

10

Spitalizare de zi

2

Statie hemodializa

10

Spitalizare de zi

7

Cabinet med.interna

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

Cabinet med. dentara de urgenta

Cabinet obst.ginecologie

7

Comp. juridic

2
3

Comp. audit

2

Bloc alimentar

16

1

24

Cabinet pediatrie

Serv. informatica și statistică med

1

Sectia ORL

Centrul de sanatate multifunct. Ocna Mures

9

Centrala telefonica

Cab. Neurologie

Sectia pediatrie

Serviciul resurse umane

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

18

37

18

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

35 L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

2

2

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA
VASILE BUMBU

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1,430
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1327

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

99

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre
al Consiliului Judetean Alba
nr. 322/ 14 noiembrie 2018

STAT DE FUNCȚII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
11
12
13
17
28
29
30
35
38

39
40
41

42
43
45
46
47

48
49
50

51
53
54
57
58
59
68
72
73

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN V

NR
POSTURI
1
1
1
1

32 PATURI

MEDICINĂ INTERNĂ
1
MEDICINĂ INTERNĂ
6
MEDICINĂ INTERNĂ
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
11
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
34
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASIST MED
ASISTENT MED. PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASIST MED
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
6
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA GASTROENTEROLOGIE
25 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
2
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ENDOSCOPIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
3
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
9
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

Pagina 1

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SSD
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

78

INFIRMIERĂ

80

ÎNGRIJITOARE

81
82
83

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

84

ASISTENT MED. PRINCIPAL

85

ASISTENT MEDICAL

87

ASISTENT MED. PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

88

ASISTENT COORDONATOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

89

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

92

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

95

INFIRMIERA

99

INGRIJITOARE

100
102
107

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

109

PROFESOR CFM PRINCIPAL

110

PL

124

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

125

ASISTENT MEDICAL

PL

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

126

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

91

127
128
132
134
139

141
142
143
150
151
152
154
155

156
159

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

PL

INFIRMIERĂ
ÎNGRIJITOARE

NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
NEFROLOGIE
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
ASIST MED
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

5
2
30
13 PATURI
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

INFIRMIERA
INGRIJITOARE

CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

3
4
19
40 PATURI
1
2
5
2
1
14
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
5
40
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
7
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
16
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
29 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR

M

S
S

MEDICI
MEDICI
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ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ

1
3

160

MEDIC SPECIALIST

S

161

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

163
164
176
178
180
182
184
189
191
195

196
197
198
199
202
206
211

212
214
215
217

218

219
220
221
224
225
226
228
229
231

232
239

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

S

PL
PL
PL

ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASIST MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

M

1
1
2
1
12
2
2

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
2
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
40
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
MEDICINA DE FAMILIE
COMPARTIMENT
MEDIC PRIMAR
S
MEDICISANITAR PALEAȚIE
1
ALT PERSONAL
PSIHOLOG PRACTICANT
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
4
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
5
16
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
6
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
METABOLICE
1
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
METABOLICE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
14
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
40 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE GENERALĂ
7
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240

MEDIC REZIDENT ANUL III

S

MEDICI

241

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

244
245
261
263
264
271
272
276

279
281
282
283
286
287

288
289

290
291

292
294
295
300
302
303
304
307
309

310
317
319
320
322

S

M

CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VASCULARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
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1
1
3
1
16
2
1
7
1
4
45
3
2
1
1
3
1
11

1
1
2

1
1
2
1
2
1
5
2
1
1
3
2
18

1
7
2
1
2

340
344

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

350

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

351

REGISTRATOR MEDICAL

359

INFIRMIERĂ

360

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

368

ÎNGRIJITOARE

369
370
371

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN V
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

349

374
375
376
377
378
380
381

382
383
384
390
392
396

397
398
399
400
404
405

406
410
413
414
416
426
428
429
430
431
432

OBSTETRICĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
PL

18
4
5
1
1
8
1
8
59
1
1
1

PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE

3
1

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE

1

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
2
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
13
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
6
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
2
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
15
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT ANUL III
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
MEDIC REZIDENT ANUL I
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
4
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
9
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
4
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
3
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
2
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
10
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
2
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
1
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
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439

INFIRMIERĂ

441

ÎNGRIJITOARE

442
446

MEDIC PRIMAR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

447

INFIRMIERA

448

MEDIC ȘEF SECȚIE

452

MEDIC PRIMAR

455

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

456

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
S
MEDICI
PEDIATRIE

468

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

471

ASISTENT MEDICAL

472
473
476

REGISTRATOR MEDICAL
GIPSAR PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

480

INFIRMIERĂ

481

INFIRMIERĂ DEBUTANT

483

BRANCARDIER

487

ÎNGRIJITOARE

488
490

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR

491

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

457

495
496
497

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

498

INFIRMIERĂ DEBUTANT

501

ÎNGRIJITOARE

502
505
506

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

507

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

512
513
514

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

515

REGISTRATOR MEDICAL

519

INFIRMIERĂ

520

INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

PL

7
2
36
5 PATURI

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
S
MEDICI
TRAUMATOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ORTOPEDIE ȘI
S
SUPERIOR
TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
15 PATURI
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
20 PATURI
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
S
MEDICI
ORL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
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1
4
1
6

1
4
3
1
1
11
3
1
1
3
4
1
2
4
40
1
2
1
4
1
1
1
3
14
1
3
1
1
5
1
1
1
4
1

589

PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
CHIRURGIE MAXILOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA ATI
28 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ATI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
ATI
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

590

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

522

523
524
525

526
533
535
536
537
544
545
587
588

ÎNGRIJITOARE

592

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
TEHNICIAN SANITAR
UTILAJE MEDICALE
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

601

INFIRMIERĂ

603

INFIRMIERA DEBUTANT

607

ÎNGRIJITOARE

608
614
615

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

616

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

590

591

639
640
641
643
656
659
662
669

670
672

673

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

2
21

1
1
1
3
1
7
2
1
1
7
1
42
1
1

0.5

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
TEHNICIAN SANITAR
UTILAJE MEDICALE
PERSONAL SANITAR MEDIU PRINCIPAL

M

STATISTCIAN MEDICAL

1

INFIRMIERĂ

9

INFIRMIERĂ

2

ÎNGRIJITOARE

4
82

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

63 PATURI
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
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0.5

1

1
6
1
1
23
1
1
2
13
3
3
7
62
1
2
3
1

675

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

676
679
681
682

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT ANUL III

683

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

684
691
696
698
699
703
704
709

710
712
714
716
717

718
720
721
725
726
727
728
729

730
736
738
739
744
757
758
759
760
772

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
42 PATURI
BOLI INFECȚIOASE
BOLI INFECȚIOASE
BOLI INFECȚIOASE
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT HIV/SIDA
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOMEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
DERMATOMEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VENEROLOGICE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
50 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
INSTRUCTOR
INSTRUCTOR ERGOTERAP
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
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2
3
1
3
2
1
1
1
7
5
2
1
4
1
5
34
1
2
2
2
1
8

1
2
1
4
1
1
1
1
12
1
6
2
1
5
13
1
1
1
12

773

INFIRMIERĂ DEBUTANT

775

BRANCARDIER

779

ÎNGRIJITOARE

780

MEDIC ȘEF SECȚIE

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
S
MEDICI
BALNEO
M

782

MEDIC PRIMAR

S

783

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

784

S

794

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

797

INFIRMIERĂ

799

ÎNGRIJITOARE

786
792
793

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO
PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1
2
4
50

1

2
1
1
2
6
1
1
3
2
20

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
800
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
801
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
802
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
BALNEO
1
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
803
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BALNEO
1
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
804
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
1
ALT PERSONAL SANITAR
805
PROFESOR CFM
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
807
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
808
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
814
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
815
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
816
MASEUR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
1
PERSONAL AUXILIAR
821
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
822
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
825
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
3
24
Nr. total posturi
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)
22 PATURI
826
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
827
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
833
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
834
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
PERSONAL AUXILIAR
839
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
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840

INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ

841

ÎNGRIJITOARE

842
843

BRANCARDIER
MUNCITOR CALIFICAT IV

844

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

845
847
849
850
851
853

854
863
865
875

877
877
880
881
882
883
884
889
895
920
928
932
937
938
938
939
943
945
960
972
975
985

988
989
990

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
G
MUNCITORI
Nr. total posturi
STAȚIE HEMODIALIZĂ
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

M

INFIRMIERĂ

1

ÎNGRIJITOARE

1

BRANCARDIER
MUNCITOR BUCĂTAR

1
1
18

4 APARATE
NEFROLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
10
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
5 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
URGENȚĂ
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
URGENȚĂ
9
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
2
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
URGENȚĂ
9.5
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
UPU
2
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ DE FAMILIE
0.5
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
3
MEDIC REZIDENT AN IV
S
MEDICI
URGENȚĂ
1
MEDIC
S
MEDICI
URGENȚĂ
1
GENERALIST CU
MEDIC
S
MEDICI
COMPETENȚĂ ÎN UPU
1
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
5
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
6
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
25
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
8
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
4
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
5
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ANALIST PROGRAM
0.5
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
INGINER DE SISTEM
0.5
SECRETAR DACTILOGRAF I
SECRETAR
A
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
1
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
4
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
2
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
15
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
12
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
3
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
10
132
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
3
MEDIC
S
MEDICI
STOMATOLOG
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
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Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
992

REGISTRATOR MEDICAL

993

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

995

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

996

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

998

ASISTENT MEDICAL

999

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1000

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1001

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1002

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1003
1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011
1012

1013

1014

1015

1016

1017
1018

5
25 PATURI

REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MED. PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET NEUROPSIHIATRIE
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2
2

1

2

1
2

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1019

1020

1022
1023
1024
1025
1026

1027
1028

1029
1030

1031

1032

1033

1034
1035
1036
1037

1041

1042
1049
1051
1052

1053
1067
1071
1074
1075
1087
1091

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PROFESOR PRINCIPAL CFM
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
TEHNICIAN SUPERIOR DE
TEHNICIAN SUPERIOR
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
DE IMAGISTICĂ,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIOLOGIE,
RADIODIAGNOSTIC
ALT PERSONAL SANITAR RADIOTERAPIE ŞI
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
RADIODIAGNOSTIC
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
OBSTETICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PL
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1

1

2
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4
49

1
7
2
1

1
14
4
3
1
12
4

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
UTS
S
MEDICI

1092

BRANCARDIER

1100

ÎNGRIJITOARE

1101

MEDIC PRIMAR

1102

ASISTENT MED. PRINCIPAL

MEDIC
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
STERILIZARE

1103

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1112

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1113

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1114

ÎNGRIJITOARE

1115

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1117

FARMACIST PRIMAR

1118
1131
1132

FARMACIST SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REFERENT IA

1133

ÎNGRIJITOARE

1134

MEDIC ȘEF LABORATOR

1135
1136

1139

CHIMIST PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1141

MEDIC PRIMAR

1142

BIOLOG PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1137

1147
1148

1149
1150
1151
1152

1153
1156

1157
1159

G

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

BRANCARDIER

1

ÎNGRIJITOARE

8
59

1
2

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

1

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR BACTERIOLOGIE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

13
1

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

1

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR

2
6

PL

5

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
LABORATOR IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE FAMILIARĂ
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1

1
19
1
1
1

2
1

1
9

1
1
1
1
4

1
3

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

2
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1160

MEDIC PRIMAR

1161

BIOLOG PRINCIPAL

1162

1167

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1168

ÎNGRIJITOARE

1165
1166

Nr. total posturi
LABORATOR HEMATOLOGIE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR

7

PL
PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR

3
1

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1

M

1182

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1183

STATISTICIAN MEDICAL

1169
1171
1173
1174
1180

1
1
1

1
9

1
2
2
1
6
2

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
1
REGISTRATOR
1184 REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
1185 ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
17
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
2
RADIOLOGIE ȘI
1188 MEDIC REZIDENT ANUL II
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
1193 PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
5
RADIOLOGIE ȘI
1194 ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
1195 DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
1
10
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE
ASISTENT MEDICAL
RADIOLOGIE ȘI
1196 PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
0.5
1187

MEDIC PRIMAR

1196

ASISTENT MEDICAL

1197

1199
1200
1201

1202
1203
1204

S

MEDICI

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
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0.5
1

1
1

2
1
1
4
1
1
1
3

1205
1207
1208
1209
1210

1214

1215
1216
1217
1218

1219

1220
1221

1222

1223

1224
1225
1226

1227
1229

1230

1231
1232

1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1242
1243

MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
FARMACIST PRIMAR
MEDICINA LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT MEDICINA
LEGALĂ
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S
S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

1
2
1
1
1

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ

4

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ

1

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
SUPERIOR
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
ASISTENT MEDICAL
DEB.A.P.
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D.
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D. DEBUTANT
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
M
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1
1
1
14

1

1
1
3

1

1

1
1
1
5

1
2

1

1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1244

1246

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

1248

MEDIC PRIMAR

1249

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1245

1250
1250

1253
1254

1255

1256

1257

1258

1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266

1267
1269
1270
1271
1272
1273
1275
1276

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
S
MEDICI
MEDICALĂ

11

PL

1

PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
S
MEDICI
MEDICINA MUNCII
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
DEBUTANT
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
PEDIATRICA
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
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1

1
3
2
1
0.5
0.5
4

3
1
4

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
2
1
1
1
1
2
1

1277

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1278

ÎNGRIJITOARE

1279
1281
1283

MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

S
S
S

1284

BIOLOG PRINCIPAL

S

1285

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1291

1292
1293
1294
1295

1296
1297
1298
1299

1300

1301

1302

1303
1304
1304
1305
1306
1307
1309
1310
1311

1313
1314

1315

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

M

PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

1
12

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE

1
2
2

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
SUPERIOARE
INER
MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL I
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
ALT PERSONAL CU STUDII
GRADUL II
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
JURIST/ECONOMIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ECONOMIST
REFERENT I A
M
PERSONAL MEDIU
REFERENT
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

1

PL
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1
6

1
1
1
1
17

1
1
1
1

1

1

1
7

1
1
0.5
0.5
1
1
2
1
1
9

2
1
3

1

1316

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1318

PREOT I

1321

GARDEROBIER

1322

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1331

SPĂLĂTOREASĂ

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RELIGIOS
ALT PERSONAL CU STUDII
S
SUPERIOARE
PREOT
Nr. total posturi
GARDEROBĂ
G
PERSONAL AUXILIAR
GARDEROBIER
Nr. total posturi
SPĂLĂTORIE
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

1
2

2
2
3
3

SPĂLĂTOREASĂ

1

SPĂLĂTOREASĂ

9
10

B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
1332
1337
1338
1339
1340

1341
1342
1343
1344
1345
1347

1348
1353
1355

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
REFERENT IA
REFERENT CASIER IA

S

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
TESA
ECONOMIST

S

TESA

ECONOMIST

S
TESA
ECONOMIST
M
TESA
CONTABIL
M
TESA
CASIER
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ANALIST
S
TESA
PROGRAMATOR

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1364
1365

1366

1371

1373
1374

1375

1376

1
1
1
9

1

TESA

INGINER DE SISTEM

1

S

TESA

ANALIST

1

S

TESA

S

TESA

S

TESA

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

Nr. total posturi
1356
1357
1358
1360

5

S

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

1

MAGAZIE
M
TESA
ȘEF DEPOZIT I
M
TESA
MAGAZIONER
M
MUNCITORI
ACHIZITOR
M
MUNCITORI
MANIPULANT BUNURI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
Nr. total posturi
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
ȘEF SERVICIU
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
SOCIOLOG
S
TESA
SOCIOLOG
Nr. total posturi
SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
TESA
INER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
INGINER
ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MUNCITOR CALIFICAT IV
MANIPULANT BUNURI
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1
1
2
7
1
5
2
8
1
1
1
2
5
4
1
5
1

5

2
1
9

1

1

1380

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
ARHIVAR IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE DEBUTANT

1381
1386
1389
1391
1397
1398
1399
1400

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT I

1377
1378
1379

1401
1403
1408

1409
1410

1411
1412

1414

1417
1423
1426
1429
1430

S

TESA

S
M

TESA
TESA

ECONOMIST

INGINER
ARHIVAR
INGINER APARATURĂ
S
TESA
MEDICALĂ
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI

ELECTRICIAN/INSTALA
MUNCITORI
TOR/MECANIC/FOCHIST
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
CROITOR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
CROITOR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA
S
TESA
JURIST
CONSILIER JURIDIC
GRADUL I
S
TESA
JURIST
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
AUDITOR GRADUL IA
S
TESA
AUDITOR
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

M
G
G
G
G
G
G
G

AVIZAT
SECRETARUL JUDETULUI ALBA,
VASILE BUMBU
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1
1
1
1

1
5
3
2
6
1
1
1
1
2
5
34
1
1
2

1
1
2
2
2
3
6
3
3
1
16
1430

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 237 din 14 septembrie 2018 a fost aprobată
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 17044 din 13 noiembrie 2018
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22905 din 14 noiembrie 2018 a solicitat
modificarea statului de funcții în sensul transformării unor posturi ca urmare a obținerii gradului de
specialist/primar de către titularii unor posturi de medici precum şi modificarea anului de rezidenţiat
pentru medici rezidenţi. Totodată s-a solicitat aprobarea transformării unor posturi vacante, din
cadrul structurilor medicale, într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare adresabilitate în
momentul scoaterii la concurs și înființarea/desființarea unor posturi din cadrul structurilor
medicale.
Potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii,
grade sau trepte profesionale se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative
specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului.
Pentru personalul de specialitate din sistemul sanitar criteriile de promovare au fost stabilite
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual
din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. Având în vedere gradele profesionale obținute de
către medici se impune transformarea posturilor din statul de funcții.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Alba, și ale art. 15 din Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale unităţilor sanitare subordonate, am iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 322 din 14
noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr. 22932/14.11.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean „aprobă
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii,
regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice
în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele
de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea ştatelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea,
schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror management a fost
transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 17044 din 13 noiembrie 2018 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat modificarea statului de funcţii, prin transformarea/înființarea/desființarea unor posturi, după
cu urmează:
I. Transformări de posturi ca urmare a obținerii de către titulari posturilor a unui grad
superior
Secţia medicină internă – comp. endocrinologie - Transformarea unui post de medic
rezident anul III specialitatea endocrinologie în post de medic rezident anul V specialitatea
endocrinologie;
Secţia chirurgie generală - Transformarea unui post de medic rezident anul II specialitatea
chirurgie toracică în post de medic rezident anul III specialitatea chirurgie toracică;
Secţia chirurgie generală – comp. chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă Transformarea unui post de medic specialist în post de medic primar.
Potrivit art. 4 alin. 1 pct. 26, pct. 27 şi pct. 29 din H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, acesta „coordonează programele de specializare prin
rezidenţiat, în specialităţile prevăzute în Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, desfăşurate în centre universitare şi unităţi
sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;”, „asigură coordonarea la nivel naţional a pregătirii
teoretice şi practice de rezidenţiat şi în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi
farmaciştilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activităţii rezidenţilor;” şi
„asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de promovare şi evaluare profesională a
medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor, chimiştilor, asistenţilor
medicali şi moaşelor;” În urma promovării examenului de medic primar Ministerul Sănătăţii a emis
Ordinul nr. 987/07 august 2018 prin care confirmă obţinerea gradului de medic primar pentru
medicii specialişti. De asemenea, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 1141/1386/2007 privind
modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu

modificările şi completările ulterioare, în care sunt stabilite specialităţile medicale şi anii de
pregătire în rezidenţiat pentru fiecare specialitate în parte.
II. Transformări/înființări/desființări de posturi vacante
Secţia medicină internă – comp. endocrinologie: - Desfiinţarea unui post vacant de
infirmier;
Secţia medicină internă – comp. pneumologie: – Înfiinţarea unui post vacant de infirmier
debutant;
Secția obstetrică - ginecologie: - Transformarea unui post vacant de infirmier în post vacant
de infirmier debutant;
Secția neonatologie: - Transformarea unui post vacant de infirmier în post vacant de
infirmier debutant;
Secţia pediatrie – comp. terapie acută: - Desfiinţarea unui post vacant de infirmier şi
înfiinţarea unui post vacant de asistent medical principal cu PL;
Secţia A.T.I. - Transformarea unui post vacant de infirmier în post vacant de infirmier
debutant;
Secţia neurologie - Transformarea unui post vacant de asistent medical principal cu studii
PL în post vacant de asistent medical debutant cu studii PL.
Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieş: - Desfiinţarea unui post vacant de
îngrijitoare de curăţenie şi înfiinţarea unui post vacant de infirmier debutant;
Unitatea de Primiri Urgenţe: - Transformarea a două posturi vacante de asistent medical
principal cu studii PL în două posturi vacante de asistent medical debutant cu studii PL;
Transformarea unui post vacant de infirmier în post vacant de infirmier debutant;
Ambulatoriul integrat spitalului – cabinet psihiatrie: - Desfiinţarea unui post vacant de
psiholog specialist;
Cabinet de medicina muncii: - Înfiinţarea unui post vacant de psiholog practicant;
Farmacie spital: - Desfiinţarea unui post vacant de farmacist şi înfiinţarea unui post vacant
de farmacist specialist;
Laborator analize medicale - bacteriologie: - Transformarea unui post vacant de asistent
medical cu studii PL în asistent medical debutant cu studii PL; Transformarea unui post vacant de
asistent medical principal cu studii PL în asistent medical debutant cu studii PL;
Centrul de Sănătate Multifuncţional Ocna Mureş – Spitalizare de zi: - Desfiinţarea a
două posturi vacante de asistent medical principal cu studii PL;
Compartimentul Nefrologie: - Înfiinţarea unui post de asistent medical debutant cu studii
PL.
Laborator endoscopie digestivă, diagnostică şi terapeutică: - Înfiinţarea unui post vacant
de asistent medical debutant cu studii PL şi înfiinţarea unui post vacant de infirmier;
Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale: - Desfiinţarea unui post
vacant de agent DDD debutant.
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.224 din 16 septembrie 2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între limita minimă şi
maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, potrivit
structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate ca limită maximă
prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul raport
de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia
Întocmit,
Bălţat Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
- raportul de specialitate nr. 22531/9 noiembrie 2018 al Biroului resurse umane din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 13744/7 noiembrie 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22314/7
noiembrie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 2 lit. c şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 8 alin. 1 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba, urmând să aibă structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, sens în care, se completează cu o nouă anexă, anexa nr.
36, iar anexele nr. 24, nr. 25, nr. 26 şi nr. 31 ale regulamentului, se modifică și se înlocuiesc în
mod corespunzător cu anexele la prezenta hotărâre.

Art. 4. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 273 din 25
octombrie 2018 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. Modificarea raporturilor de muncă ale angajaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba se va face cu respectarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorului general al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice,
Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi Biroului resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Nr. 317
Alba Iulia, 9 noiembrie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 14 Abrud

Serviciul intervenție în situatii de abuz,
neglizare, trafic, migratie, repatrieri,
violenta domestică si prevenirea
marginalizarii sociale

Centrul de plasament de tip familial
Mănărade

Casa de tip familial în comunitate Blaj

Casa de tip familial nr. 1 Aiud

Casa de tip familial nr. 5 Aiud

Compartiment Asistenti personali profesionisti

Compartiment – Secretariatul Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 13 Gîrbova

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 10 Cricau

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 7 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 6 Abrud

Casa de tip familial nr. 3 Abrud

Casa de tip familial nr. 2 Abrud

Compartiment coordonare autoritati
publice locale

Compartiment Relaţii Publice

Compartimentul Secretariatul Comisiei pt.
Protecția Copilului

Compartiment achizitii şi contractare
servicii sociale

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
familial

Biroul intervenție în regim de urgență în
domeniul asistenței sociale

Centrul de plasament Blaj

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
“Arnsberg” Alba Iulia

Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilitati Sincrai

Serviciul management de caz pentru
persoanele adulte cu dizabilități și
monitorizare servicii sociale

Serviciul evaluare complexă a
persoanelor adulte cu handicap

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Gîrbova

Centrul de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică pt. persoane adulte cu
dizabilitati Galda de Jos

Centrul de îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Baia de
Arieş

Centrul de Îngrijire şi asistenţă pt.
persoane adulte cu dizabilitati Abrud

Biroul sănătatea, securitatea muncii și PSI

Serviciul resurse umane și gestiunea
funcției publice

Serviciul monitorizare, analiză statistică,
strategii, programe, proiecte şi ONG

Serviciul juridic şi contencios

Serviciul achiziţii patrimoniu, tehnic și
administrativ

Serviciul financiar - contabil

Serviciul întreţinere şi deservire

Biroul evidenţă şi plată beneficii de
asistență socială

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
PREŞEDINTE

DIRECTOR GENERAL

1
Director general adjunct

14,5
8
8
10
10
8
8

Casa de tip familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 15 Abrud

Compartiment Asistență Maternală

Serviciul management de caz pentu copii
si managementul calitaţii serviciilor de tip
rezidential

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE: 19

Casa de tip familial nr. 15 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 19 Abrud

Casa de tip familial ”Speranța Copiilor”
Cugir

Centrul maternal pentru 6 cupluri mamăcopil “Speranta” Alba Iulia

FUNCTII PUBLICE : 139

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 8 Abrud

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 3 Gîrbova

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 16 Alba Iulia

Serviciul evaluare complexă pentru copii

Director general adjunct

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 18 Sâncrai

Centrul de tranzit Alba Iulia

Biroul adopții și postadopții

- DE EXECUTIE: 990

Locuinţa protejată pt. persoane adulte cu
dizabilitați nr. 17 Sâncrai

Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia

Compartiment Audit

- DE CONDUCERE: 13

Casa de tip familial nr. 4 Blaj

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă
"Pinocchio" Alba Iulia

ORGANIGRAMA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA

TOTAL POSTURI: 1142

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE: 120
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

PERSONAL CONTRACTUAL: 1003
Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului
Judeţean Alba nr. 317 din 09.11.2018

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP

COLEGIUL DIRECTOR

1

1
Director general adjunct

6
11
10

1
Director general adjunct

11,5
15,5
5
8
1+14
105
1+8
13
11
16
7
26
3
8
6
6
8
11
11
1
1
2
3

PREȘEDINTE
AVIZAT

Ion DUMITREL
SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA
Vasile BUMBU

1

2
1+5
1+10,5
1+7
1+13
1+19
1+5
1+39
1+37,5
1+15
1+19
1+11
1+49
1+279
2+48
2+103
1+5
1+7
1+5
1+5
1+8
1+7
1+12,5
1+5

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre al
Consiliului Judeţean Alba nr. 317 din 9 noiembrie 2018
STAT DE FUNCŢII
AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI ALBA

Nr.Crt

Denumirea funcţiei

Clasa/
Studii

Gradul

Număr de
posturi

A. APARATUL DIRECȚIEI
1*
2*

3**

4*
5**
6**

7*
8**
9**

10**

11*
12**
13**
14**

15
16
17
18
19
20

21*
22**

23**

24**

director general - gradul II
I
director general adjunct - gradul II
I
Compartimentul
audit
auditor
I
superior
Biroul
adopţii şi postadopţii
şef birou - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
Serviciul
juridic şi contencios
şef serviciu - gradul II
I
consilier juridic
I
superior
consilier juridic
I
asistent
Compartimentul
Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului
consilier juridic
I
superior
Serviciul
resurse umane şi gestiunea funcţiei publice
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
referent
III
superior
Biroul
sănătatea, securitatea muncii și PSI
șef birou II
S
inspector de specialitate IA
S
inspector de specialitate I
S
inspector de specialitate debutant
S
psiholog practicant
S
subinginer IA
SSD
Serviciul
monitorizare, analiză statistică, strategii, programe, proiecte şi ONG
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
Compartimentul
relaţii publice
consilier
I
superior
Compartimentul
coordonarea autorităților publice locale
consilier
I
debutant

1
4

2

1
3
2

1
4
1

2

1
4
2
1

1
1
1
1
1
1

1
5

1

1

25*
26**
27**
28**
29
30
31
32
33
34
35

36
37**

38*
39**
40
41

42*
43**
44**

45*
46**
47**
48**
49**

50*
51**
52**

53*
54**
55**
56**
57**
58
59

Serviciul
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
medic specialist medicină internă
S
medic primar psihiatrie
S
medic primar neurologie
S
medic primar oftalmologie
S
medic primar expertiza capacității de muncă
S
medic specialist expertiza capacității de
S
muncă
Asistent medical principal
PL
Compartimentul
Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
medic specialist - Preşedinte Comisie
S
consilier
I
asistent
Serviciul
evaluare complexă pentru copii
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
inspector de specialitate IA
S
medic primar pediatrie
S
Serviciul
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,
repatrieri, violență domestică și prevenirea marginalizării sociale
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
Serviciul
management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip familial
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
consilier
I
debutant
Serviciul
management de caz pentru copii și
managementul calității serviciilor de tip rezidențial
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
asistent
Serviciul
management de caz pentru persoane adulte
cu dizabilități și monitorizare servicii sociale
șef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
consilier
I
debutant
asistent social principal
S
asistent social specialist
S

1
5
2
2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

1
2

1
9
0.5
1

1
7
1

1
13
2
3
1

1
11
2

1
13
1
2
1
1
1

60*
61**
62**
63**

64*
65**
66**
67**

68*
69**
70*

71*
72**
73**
74**
75**
76

77**
78**

79
80
81
82
83

Biroul
intervenție în regim de urgența în domeniul asistenței sociale
șef birou - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
Biroul
evidență și plată beneficii de asistență socială
şef birou - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
principal
consilier
I
asistent
Serviciul
financiar – contabil
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
referent
III
superior
Serviciul
achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ
şef serviciu - gradul II
I
consilier
I
superior
consilier
I
asistent
consilier
I
debutant
referent
III
superior
referent IA
M
Compartimentul
achiziții și contractare servicii sociale
consilier
I
superior
consilier
I
principal
Serviciul
întreținere și deservire
șef serviciu gradul II
S
şofer I
G;M
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
muncitor calificat III
G
îngrijitor
G

1
1
2
2

1
3
1
1

1
4
3

1
4
1
1
1
1

1
2

1
6
3
0.5
3

B. SERVICII PUBLICE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

84

85

86
87
88
89
90
91
92

Compartiment
asistenţă maternală
asistenți maternali profesioniști
M;G
Compartimentul
asistenți personali profesioniști
asistenți personali profesioniști
M;G
Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
șef centru - gradul II
S
coordonator personal de specialitate gr. II
PL;SSD;S
medic
S
Medic primar
S
psiholog practicant
S
terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S

105

26

1
1
1
1
1
1
1

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139

fiziokinetoterapeut debutant
S
instructor de ergoterapie
M;PL
asistent social principal
S
asistent medical principal
PL
asistent medical
PL
masor principal
M
infirmier
G
infirmier debutant
G
administrator I
M
magaziner
M
inspector de specialitate I A
S
muncitor calificat I (mecanic)
M; G
muncitor calificat I (electrician)
M; G
muncitor calificat I (dulgher)
M;G
muncitor calificat I (tâmplar)
M; G
muncitor calificat I (întreţinere)
M; G
muncitor calificat I (bucătar)
M; G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G
muncitor calificat I (fochist)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M; G
muncitor calificat III (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (fochist)
M;G
spălătoreasă
G
paznic
M;G
șofer I
M;G
Casa de tip familial
nr. 15 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
psiholog practicant
S
asistent social practicant
S
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Casa de tip familial
nr. 2 Abrud
educator principal
M
educator debutant
M
asistent medical debutant
PL
asistent medical
PL
psiholog practicant
S
asistent social principal
S
Casa de tip familial
nr. 3 Abrud
asistent social principal
SSD;S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
psiholg practicant
S
Casa de tip familial nr. 6 Cîmpeni
psiholog practicant
S
asistent social debutant
S

1
1
4
6
4
3
36
9
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
4
3
1
1
1
3
5
2

5
1
0.5
0.5
3
1

4
1
1
3
1
1

1
4
1
1
2
1
1
0.5
0.5

140
141
142
143
144

145
146

147
148

149

150
151

152
153
154
155

156
157
158
159
160
161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

asistent medical
PL
asistent medical principal
PL;SSD
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 6 Abrud
infirmier debutant
G
infirmier
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 7 Abrud
asistent social principal
S
infirmier
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 8 Abrud
infirmier
G
Locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 14 Abrud
infirmier
G
infirmier debutant
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 15 Abrud
asistent medical
PL
asistent social principal
S
infirmier
G
infirmier debutant
G
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 19 Abrud
asistent social principal
S
asistent medical
PL
infirmier
G
maseur
M
şofer I
G;M
muncitor calificat I
G;M
Centrul de îngrijire şi asistenţă
pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş
șef centru - gradul II
S
adjunct șef centru - gradul II
S
medic
S
kinetoterapeut debutant
S
terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S
psiholog stagiar
S
asistent social principal
S
asistent social debutant
S
asistent medical
PL;SSD
asistent medical principal
infirmier
G
infirmier debutant
G
muncitor calificat I (bucătar)
G
muncitor calificat IV (bucătar)
G
muncitor calificat I (întreținere)
G;M
muncitor calificat I (fochist)
G;M
muncitor calificat IV (fochist)
G;M
referent IA
M

3
1
2
2
1

1
7

1
5

6

7
1

1
1
5
1

1
1
5
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
18
1
4
1
1
4
1
1

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

magaziner
îngrijitor

G;M
G
Centrul de tranzit Alba Iulia
asistent social principal
S
psiholog practicant
S
terapeut ocupaţional debutant
S
educator
M
educator debutant
M
Centrul de primire în regim de urgenţă „Pinocchio” Alba Iulia
asistent social principal
S
asistent medical principal
PL
asistent medical
PL
psiholog practicant
S
psiholog practicant
S
psihopedagog
S
educator principal
M
educator
SSD
educator
M
educator debutant
M
administrator I
M
Casa de tip familial
nr. 9 Alba Iulia
inspector de specialitate II
S
asistent medical
PL
asistent medical principal
PL
asistent medical debutant
PL
psihopedagog
S
psiholog stagiar
S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
administrator I
M
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 16 Alba Iulia
infirmier
G
asistent medical principal
PL
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsbergˮ
șef centru - gradul II
S
medic primar (pediatru)
S
medic (pediatru)
S
medic primar (medicină de recuperare)
S
medic specialist (medicină de recuperare)
S
medic specialist (medicină de recuperare)
S
medic primar (medicină de recuperare)
S
medic primar (neurologie infantilă)
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
psiholog stagiar
S
asistent social specialist
S
asistent social principal
S
kinetoterapeut principal
S
kinetoterapeut
S

1
2
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
0.5
3
1
2
1
0.5

1
3
0.5
0.5
1
1
4
3
1
0.5

7
1
1
0.5
1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
1
0.5
0.5
3
1
1
1
4
2

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

fiziokinetoterapeut
S
fiziokinetoterapeut specialist
S
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical
PL;SSD
terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S
psihopedagog
S
psihopedagog principal
S
psihopedagog
S
logoped
S
masor
M
masor
M
masor
M
referent IA
M
muncitor calificat I (spălătoreasă)
G
îngrijitor
G
îngrijitor
G
administrator I
M
Centrul de plasament Blaj
șef centru – gradul II
S
medic specialist (neurolog)
S
medic specialist (pediatru)
S
medic specialist (psihiatru)
S
asistent social specialist
S
asistent social practicant
S
asistent social debutant
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
inspector de specialitate I
S
inspector de specialitate II
S
educator
S
educator debutant
S
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical debutant
PL
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G
muncitor calificat I (întreținere)
M:G
șofer I
M;G
îngrijitor
G
Casa de tip familial în comunitate Blaj
educator principal
M
educator
M
educator debutant
M
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
Centrul de plasament de tip familial Mănărade
asistent medical
PL
asistent medical debutant
PL
educator principal
M

1
1
4
1
2.5
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
1
1
0.5
2
0.5
1
0.25
0.5
0.25
1
1
2
0.5
0.5
1
1
1
1
1
8
5
1
2
2
3
1
1
2
1
2
4
2
1
1
3
2
1
4

279
280

educator
educator debutant

M
M

5
1

Casa de tip familial
nr. 4 Blaj
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

297
298
299
300
301
302
303
304
305

306
307
308

309

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

asistent medical debutant
S
1
psiholog practicant
S
0.5
asistent medical
PL
4
educator principal
M
4
educator
M
3
educator debutant
M
1
îngrijitor
G
1
Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
șef centru - gradul II
S
1
psihopedagog principal
S
1
asistent medical principal
PL
1
asistent medical
PL
2
asistent medical debutant
PL
1
educator principal
M
7
educator
M
1
muncitor calificat I (întreținere)
G
1
paznic
G
1
Casa de tip familial
nr. 1 Aiud
psihopedagog principal
S
1
psihopedagog
S
1
educator principal
M
5
educator debutant
M
2
asistent medical principal
S
1
asistent medical
PL
3
muncitor calificat I (întreţinere)
G
1
referent IA
M
1
magaziner
G;M
1
Casa de tip familial
nr. 5 Aiud
asistent medical
PL
1
asistent medical debutant
PL
1
educator debutant
M
5
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 17 Sîncrai
infirmier
G
8
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 18 Sîncrai
asistent medical principal
PL
1
infirmier
G
7
Casa de tip familial „Speranţa Copiilorˮ Cugir
șef centru gradul II
S
1
asistent medical
PL
3
asistent social principal
S
1
psihopedagog
S
1
educator principal
M
2
educator
M
5
educator debutant
M
1
educatoare
M
1
Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă - copil „Speranţaˮ Alba Iulia
șef centru - gradul II
S
1

321
322
323
324
325
326

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

asistent social principal
S
psiholog stagiar
S
asistent medical principal
PL;SSD
educator principal
SSD
educator
S
educator principal
M
Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos
șef centru – gradul II
S
medic primar
S
medic primar (psihiatrie)
S
medic primar (psihiatrie)
S
medic specialist (psihiatrie)
S
medic
S
asistent social principal
S
asistent social specialist
S
kinetoterapeut
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog specialist
S
psiholog practicant
S
terapeut ocupaţional
S
terapeut ocupaţional debutant
S
instructor de ergoterapie
M;PL
instructor de ergoterapie debutant
M;PL
asistent medical principal
PL;SSD
asistent medical
PL;SSD
asistent medical debutant
PL;SSD
maseur principal
M
maseur
M
infirmier
G
infirmier debutant
G
farmacist
S
fiziokinetoterapeut debutant
S
inspector de specialitate IA
S
inspector de specialitate I
S
inspector de specialitate II
S
inspector de specialitate debutant
S
inspector IA
SSD
magaziner
G;M
kinetoterapeut debutant
S
kinetoterapeut principal
S
profesor C.F.M. principal
S
profesor C.F.M.
S
subinginer IA
SSD;S
muncitor calificat I (bucătar)
M;G
muncitor calificat II (bucătar)
M;G
muncitor calificat IV (bucătar)
M;G
muncitor calificat I (instalator)
M;G
muncitor calificat I (electrician)
M;G
muncitor calificat I (frizer)
M;G
muncitor calificat I (fochist)
M;G
spălătoreasă
M;G
muncitor calificat I (lenjereasă)
M;G

1
1
2
1
1
1

1
2
0.5
0.5
2
5
5
1
1
0.5
0.5
2
3
7
7
1
1
31
6
2
4
3
125
15
2
1
4
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
6
3
2
1
3
2
6
7
1

373
374
375

376
377

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

397
398

399
400

muncitor calificat II (lenjereasă)
muncitor calificat I (croitoreasă)
șofer I

M;G
M;G
M;G

Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 10 Cricău
asistent social specialist
SSD;S
infirmier
G
Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilități Gîrbova
șef centru - gradul II
S
inspector de specialitate I
S
asistent social principal
S
psiholog practicant
S
medic primar
S
masor
M
masor debutant
M
asistent medical principal
PL
asistent medical
PL
infirmier
G
infirmier debutant
G
magaziner
M
muncitor calificat I (bucătar)
G;M
muncitor calificat II (bucătar)
G;M
muncitor calificat IV (bucătar)
G;M
spălătoreasă
G
muncitor calificat I (lenjereasă)
G
șofer I
G;M
muncitor calificat I (întreţinere)
G;M
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 13 Gîrbova
infirmier
G
asistent medical debutant
PL
Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități
nr. 3 Gîrbova
infirmier
G
infirmier debutant
G
TOTAL GENERAL

1
1
1

1
5

1
2
1
1
1
1
1
3
3
23
1
1
1
1
3
1
1
1
3

7
1

9
1
1142

NOTA:
* funcţie publică de conducere
** funcţie publică de execuţie
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 24 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE
CU DIZABILITĂŢI NR. 18 SÎNCRAI
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului
Social Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. …/27 noiembrie 2018, prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii locuinţei protejate şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18
Sîncrai, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în municipiul Aiud, sat
Sîncrai, str. Ciocârliei, nr. 25, judeţul Alba, este înfiinţată şi administrată de furnizorul Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acreditat conform Certificatului de
acreditare seria AF nr . 000020 din 10.04.2014.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
18 Sîncrai – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii
de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil de
viaţă independent şi activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială
persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18
Sîncrai funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerului muncii, familiei
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale, destinate persoane adulte
cu dizabilităţi.
(3) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai este
înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. …/27 noiembrie 2018 ca serviciu de tip
rezidenţial organizat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, este
subordonată administrativ Casei de Tip Familial nr. 8 Sîncrai, metodologic fiind coordonată de
Serviciul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi monitorizare servicii
sociale.
(4) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai are o
capacitate maximă de 8 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai se
organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială;
b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Locuinţei
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea rezidenţilor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt, în funcţie de resursele financiare asigurate;
 ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent şi a ofertei pe care familia şi comunitatea
le oferă;
 încurajarea, după caz, a iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a
implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de
resursele umane şi financiare asigurate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 responsabilizarea familiei cu privire la reintegrarea copilului în familie prin implicarea
activă a acestora în situaţia de dificultate cu care se confruntă;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu ale
beneficiarilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai sunt: persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de
handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în Locuinţa Protejată
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai, act emis de către Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
Art. 7. Condiţii de acordare a serviciilor sociale
(1) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai realizează
admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba .
(2) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai întocmeşte,
pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului care conţine,
cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul
furnizorului, în original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie/ deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii

 angajament de plată- după caz
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
Art. 8. Condiţii de încetare a serviciilor sociale
(1) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai în baza
Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa
beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(2) Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal al
acestuia.
Art. 9. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor serviciilor sociale
(1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
persoane adulte cu dizabilităţi nr. 18 Sîncrai au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 10. Principalele funcţii ale Locuinţei Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 18 Sâncrai sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată;
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenţă.

b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri,
Ghidul Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii ;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinţei
protejate prin realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 11. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 18 Sîncrai funcţionează
cu un număr de 8 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. … din
27 noiembrie 2018, din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi ;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere reparaţii, deservire aprobat:
0
2. Personalul de specialitate reprezintă 100% din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 8 posturi,
prevăzut în Statul de Funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 18 Sîncrai şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către şeful de centru de la Casa de Tip Familial pentru
copii cu dizabilităţi Sîncrai, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(4) Metodologic activitatea Locuinţei Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
18 Sîncrai este coordonată de către Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu
dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba.
(5)Serviciile de nutriţie si dietetica sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
către specialiştii care funcţionează in cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Art. 12. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
Personalul de specialitate este compus din:
a.) asistent medical principal (325901)
Atribuţiile principale ale asistentului medical:
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor şi semnalează medicului aspecte
deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra
stării şi evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea
tratamentului şi a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz, izolarea
asistaţilor bolnavi;
 îndrumă şi controlează activitatea personalului sanitar din subordine;
 interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle asistaţilor;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic al beneficiarilor.
b.) infirmier (532103)
Atribuţii principale ale infirmierului:
 supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii, răspunde pentru securitatea
vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
 urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea
unităţii sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
 are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau
la consult de specialitate atunci când este cazul;
 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor;
 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de
câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
 acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
 acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar,
tăviţe renale şi altele asemenea).
Art. 13. Finanţarea locuinţei protejate
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba.
Art. 14. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 15. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …./27
noiembrie 2018 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, prevederile anexei nr. 18 a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 vor avea conținutul prezentei
anexe.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare
Casa de tip familial nr. 1 Aiud
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Casa de tip familial nr. 1 Aiud”, serviciu de tip rezidenţial aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 3/11 ianuarie 2007.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali sau persoanelor care vizitează beneficiarii.
Art. 2. Identificarea serviciului
Serviciul social - Casa de tip familial nr.1 Aiud, cu sediul în municipiul Aiud, str.
Tudor Vladimirescu, nr.14, județul Alba, cod serviciu social 8790 -CR-C-I - serviciu social cu
cazare, este înfiinţat şi administrat de furnizorul - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000020,
eliberat la 10.04.2014. Serviciul deţine Licenţa de funcţionare cu seria LF nr. 0008213.
Art. 3. Scopul serviciului
Scopul serviciului social - Casa de tip familial nr. 1 Aiud este de a oferi copiilor/tinerilor
pentru o perioadă determinată de timp, servicii de găzduire, îngrijire, creștere, educație
nonformală și informală, asistență medicală, socializare și pregătire în vederea
integrării/reintegrării familiale și socio-profesionale.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de tip familial nr. 1 Aiud funcţionează cu respectarea
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Serviciul funcţionează în baza reglementărilor Legii nr. 197/2012- privind asigurarea
calităţii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi a Ordinului secretarului de
stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 21/2004 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.
(3) Serviciul social - Casa de tip familial nr. 1 Aiud funcţionează fără personalitate
juridică în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(4) Serviciul social - Casa de tip familial nr. 1 Aiud are o capacitate maximă de 12
locuri.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social - Casa de tip familial nr. 1 Aiud se organizează şi funcţionează cu
respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială;
b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei de
tip familial nr. 1 Aiud sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării;
 deschiderea către comunitate;

 asistarea rezidenţilor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt, în funcţie de resursele financiare asigurate;
 ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după
caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent şi a ofertei pe care familia şi comunitatea
le oferă;
 încurajarea, după caz, a iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a
implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de
resursele umane şi financiare asigurate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 responsabilizarea familiei cu privire la reintegrarea copilului în familie prin implicarea
activă a acestora în situaţia de dificultate cu care se confruntă;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu ale
beneficiarilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii Casei de tip familial nr. 1 Aiud sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv,
de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.
Art. 7. Condiţiile de furnizare a serviciilor sociale în Casa de tip familial nr. 1 Aiud sunt
următoarele:
a.) Acte necesare pentru întocmirea dosarului social:
 acte de stare civilă
 Plan de Intervenţie Personalizat
 ancheta socială
 alte documente (medicale, şcolare) pe care asistentul social le poate solicita şi
consideră relevante în activitatea de evaluare a nevoilor şi situaţiei copilului.
Dosarele sociale ale beneficiarilor se află la sediul serviciului social.
b.) Admiterea beneficiarilor în acest serviciu se face prin:
 dispoziţia de plasament în regim de urgenţă a directorului general al Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
 hotărârea privind instituirea măsurii de plasament a Comisiei pentru Protecţia
Copilului;
 sentinţă civilă emisă de instanţa judecătorească prin care stabileşte măsura
plasamentului sau măsura plasamentului în regim de urgenţă (ordonanţă preşedinţială).
Art. 8. Condiţii de încetare a serviciilor furnizate în Casa de tip familial nr. 1 Aiud
Serviciile sociale furnizate în cadrul Casei de tip familial nr. 1 Aiud încetează pentru
beneficiari, în următoarele situaţii:
 modificarea măsurii de protecţie /dispoziţiei/hotărârii Comisiei pentru Protecția
Copilului/sentinţei civile în baza căreia s-au acordat serviciile;
 încetarea de drept a furnizării serviciilor ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani a
beneficiarului;
 decesul beneficiarului.
Art. 9. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor serviciului
(1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Casei de tip familial nr. 1
Aiud au următoarele drepturi:
a.) să participe, în raport cu vârsta, la procesul de luare a deciziilor în furnizarea
serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
b.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

c.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
d.) să fie asistaţi/reprezentaţi în exercitarea drepturilor de către personalul de specialitate
a casei de tip familial şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
atunci când nu au capacitate de exercitare a drepturilor;
e.) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
f.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite, în raport cu vârsta.
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul Casei de tip familial nr. 1
Aiud au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze, în raport cu vârsta, informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie
familială, socială, medicală şi economică;
b.) să participe, în funcţie de particularităţile individuale şi de vârstă la procesul de
furnizare a serviciilor sociale;
c.) să comunice, în raport cu vârsta, orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor
personală;
d.) să respecte prevederile prezentului regulament.
Art. 10. Activităţi şi funcţii
Principalele funcţii ale serviciului social - Casa de tip familial nr. 1 Aiud sunt
următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale , prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. găzduire pe perioadă determinată;
2. îngrijire personală;
3. socializare şi timp liber;
4. dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
5. educaţie informală şi non-formală;
6. asistenţă medicală.
b.) de informare a beneficiarilor, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. prezentarea detaliată a informaţiilor privind activităţile desfăşurate în serviciu
şi cuprinse în Ghidul casei;
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba informează
potenţialii beneficiari, publicul larg şi autorităţile publice despre domeniul de activitate a
serviciului - Casa de tip familial nr. 1 Aiud.
c.) de promovare a drepturilor, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. Ziua Porţilor Deschise;
2. Ziua Internaţională a Copilului.
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea infrastructurii şi logisticii;
2. îmbunătăţirea condiţiilor estetice a spaţiului de locuit.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii condiţiilor de locuit;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 11. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) Serviciul social Casa de tip familial nr. 1 Aiud funcţionează cu un număr de 16
posturi aprobate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. …. din 27
noiembrie 2018, din care:
a.) personal de conducere: 0 posturi;
b.) personal de specialitate: 13 posturi;
c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3
posturi
(2) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate.
(4) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială şi psihologica sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în structurile specializate ale Direcţiei.

Art. 12. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
(1) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a.) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b.) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării
de resurse, etc.;
c.) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d.) sesizează conducerii Direcţiei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului,
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc.;
e.) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
f.) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi
respectării legislaţiei;
g.) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
(2) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este compus din:
a.) asistent medical
Atribuțiile principale ale asistentului medical - cod COR 325901
 răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor din casa de tip familial pe timpul cât
îşi desfăşoară activitatea;
 supraveghează continuu starea de sănătate a copiilor din casa de tip familial şi
depistează primele semne de boală aducându-le la cunoştinţa medicului de familie sau a
medicului specialist;
 asigură şi urmăreşte administrarea tratamentului medicamentos şi injectabil, potrivit
indicaţiilor medicilor;
 consemnează în registrul de vaccinări toate vaccinurile administrate copiilor;
 acordă îngrijire în caz de boală – regim alimentar, tratament antitermic aplicând
tratamentul conform prescripţiilor medicale din foaia de observaţie;
 prezintă medicului toate cazurile copiilor cu probleme medicale în vederea trimiterii
acestora la medicii de specialitate;
 însoţeşte copiii la medicul de familie în cazul în care acesta este transportabil pentru
efectuarea controlului medical;
 se ocupă de efectuarea analizelor medicale anuale ale tuturor copiilor din casă, cu
sprijinul medicului de familie, care recomandă aceste investigaţii;
 răspunde de efectuarea corectă a tratamentului conform normelor medico - sanitare în
vigoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor contagioase;
 derulează activităţi de formare şi dezvoltare a deprinderilor autonome aşa cum sunt ele
prevăzute în Planurile de intervenţie.
b.) educator
Atribuțiile principale ale educatorului - Cod COR 531203
 asigură condiţiile materiale și relaţionale necesare păstrării integrităţii fizice şi morale
ale rezidenţilor;
 asigură îngrijirea, educaţia nonformală și informală a beneficiarilor;
 sprijină socializarea și pregătirea copiilor pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor
de viaţă independentă, prin activităţi specifice standardului în vigoare, în limita pregătirii medii
profesionale;
 este persoană de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii din casă, în baza desemnării
făcute de coordonator;
 elaborează PIS-ul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor;
 respectă procedurile de lucru conform MOF-ului serviciului social;
 desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate;
 supraveghează copiii și tinerii în timpul desfăşurării activităţilor prevăzute în
Programele de intervenţie specifica pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
respectând obiectivele prevăzute în PIS;
 verifică factorii de risc la intrarea pe tura (gaz, curent, rezerve alimentare,
medicamente) pentru siguranţa copiilor şi consemnează aceste informaţii în Registrul de Predare
Primire al schimbului de tură;
 eliberează biletele de învoire în familie sau comunitate;
 sprijină consilierea și informarea beneficiarilor cu privire la riscurile la care se expun
și la efectele nocive ale fumatului și a alcoolului, consumului de droguri, prostituție, comiterea

de infracțiuni și contravenții, cu privire la circulația rutieră, utilizarea corectă a mijloacelor de
transport în comun în interiorul oraşului cât și în afara acestuia;
 informează beneficiarii cu vârsta peste 16 ani despre riscurile exploatării prin muncă sesizează organele de poliţie în cazul absentării fără permisiune sau a dispariției beneficiarilor;
 colaborează cu familia și unitățile de învățământ în vederea depistării și prevenirii
absenteismului şcolar;
 însoțește beneficiarii la medic de familie, medic specialist sau alte instituții ale statului
(consult medical, evaluare psihologică sau psihiatrică, audiere);
 îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în fişa de post.
c.) psihopedagog
Atribuțiile principale ale psihopedagogului - Cod COR 263412
 întocmeşte dosarul pedagogic al fiecărui copil;
 elaborează, implementează şi monitorizează Programele de Intervenţie Specifică pe
D.V.I. şi recreere-socializare împreună cu persoana de referinţă a rezidentului;
 realizează activităţi educative individuale şi de grup a copiilor în funcţie de nevoile
acestora pe baza unor programe de intervenţie specifică;
 respectă personalitatea fiecărui copil în parte asigurând confortul psihic necesar;
 organizează programul educativ al copiilor pe grupe de vârstă şi particularităţi
psihoindividuale asigurând următoarele condiţii:
 copiii să poată stabili o relaţie constantă şi securizantă cu adultul;
 desfăşoară activităţi variate cu scopul valorizării copilului, creşterii încrederii în
propria persoană;
 depistează tulburările de limbaj;
 asigură dezvoltarea responsabilităţii copilului faţă de propria persoană printr-o
implicare cât mai mare în organizarea propriei sale vieţi;
desfăşoară activităţi instructive specifice pentru formarea unor deprinderi practice,
îmbunătăţirea comunicării şi socializării, pentru dezvoltarea limbajului şi consolidarea
cunoştinţelor, pentru creşterea gradului de autonomie în colaborare cu psihopedagogii și
educatorii.
Art. 13. Personalul administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire
(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenanţă, achiziţii, etc şi este reprezentat de către: muncitor calificat întreţinere, magaziner,
referent.
(2) Personalul administrativ este compus din:
a.) muncitor calificat întreţinere.
Atribuțiile principale ale muncitorului calificat (întreţinere) - cod COR 752201
 efectuează zilnic verificarea tuturor instalaţiilor, utilajelor aflate în funcţiune pentru a
identifica eventualele defecţiuni, pe care le face cunoscute şefului de complex în scris, pentru a
se lua măsurile de remediere;
 întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii şi îl înaintează şefului de complex,
incorectitudinea celor solicitate atrage după sine sancţiunea materială a vinovatului;
 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care îşi desfăşoară
activitatea;
 înlocuieşte toate geamurile lipsă/sparte din toate componentele complexului de
servicii;
 răspunde de buna funcţionare a instalaţiei igienico - sanitare din complex.
b.) referent
Atribuţiile principale ale referentului
 organizează conform dispoziţiilor legale, circuitul actelor justificative ale
documentelor contabile şi asigură înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa
contabilă analitică;
 exercită controlul financiar preventiv potrivit competenţelor stabilite de conducerea
executivă a direcţiei;
 organizează evidenţa analitică a cheltuielilor pe fiecare locaţie şi fel de cheltuială şi
informează şeful de serviciu şi conducerea DGASPC despre eventualele nereguli;
întocmeşte situaţiile financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice în
vigoare;

 asigură arhivarea documentelor contabile ale subunităţii şi păstrarea corespunzătoare a
acestora.
c.) magaziner
Atribuțiile principale ale magazinerului - Cod COR 432102
 primeşte, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazie;
 primeşte şi eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de
documente legal întocmite;
 va avea în vedere ca la primirea alimentelor şi a materialelor în magazie să se respecte
concordanţa dintre datele înscrise în documentele de însoţire şi cantităţile existente;
 semnează documentele de primire a mărfii în magazie;
 nu introduce în magazie marfa fără acte legale sau alimente cu termen de expirare
depăşit;
 verifică zilnic starea fizică a alimentelor uşor alterabile şi ia măsuri de separare a celor
degradate;
 înregistrează zilnic în fişele de magazie atât cantităţile eliberate cât şi cele intrate în
magazie;
sortează şi aranjează bunurile materiale cu asigurarea normelor igienico - sanitare şi
ţinând cont de caracteristicile fizico-chimice ale acestora;
 păstrează cheile de la magazie fără a le încredinţa altor persoane, decât în caz de boală
sau de concediu de odihnă, după predarea cu inventar unei persoane desemnate de conducerea
unităţii;
 imprimantele cu regim special se vor ţine separat, numerotate, în fişe în care se
înregistrează numai acestea.
Art. 14. Finanţarea Casei de tip familial nr. 1 Aiud
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor casei de tip familial se realizează prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 15. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 16. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …./27
noiembrie 2018 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, prevederile anexei nr. 25 a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 vor avea conținutul prezentei
anexe.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 26 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati Sîncrai
Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncraiˮ, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 18 noiembrie 2004.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului
Serviciul social - Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sîncrai, cod serviciu
social 8790 CR-C-I- serviciu social cu cazare, cu sediul în municipiul Aiud, localitatea
componentă Sîncrai, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 100, județul Alba, este înfiinţat fără
personalitate juridică şi administrat de furnizorul – Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000020,
eliberat la 10.04.2014. Aceste serviciu social deține o licență de funcționare din anul 2017.
Art. 3. Scopul serviciului
Scopul serviciului social - Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai este de
a oferi copiilor/tinerilor cu cerințe educative speciale și/sau handicap pentru o perioadă
determinată de timp, servicii de găzduire, îngrijire, creștere, reabilitare, asistență medicală,
educaţie non formală şi informală, socializare, și pregătire în vederea integrării/reintegrării
familiale, sociale și/sau profesionale.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai funcţionează
cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile
domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii
în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi Ordinul secretarului de stat al
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 27/2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial
pentru copiii cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai este înfiinţat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 199 din 18 noiembrie 2004 şi funcţionează în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, fără personalitate
juridică, cu o capacitate de 12 locuri.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai se organizează
şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de
asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale
prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte
acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de
calitate aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casa de tip
familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea

personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt, in functie de resursele financiare asigurate;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci cand acestia isi manifesta real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent si a ofertei pe care familia si comunitatea
le ofera;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare in functie de
resursele umane si financiare asigurate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 responsabilizarea familiei cu privire la reintegrarea copilului in familie prin implicarea
active a acestora in situatia de dificultate cu care se confruntă;
 colaborarea casei de tip familial direct si prin intermediul Direcției Generale de
asistență Socială și Protecția Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă sociala, primariile
de domiciliu ale beneficiarilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
Sîncrai sunt copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii
plasamentului.
Art. 7. Condiţiile de furnizare a serviciilor sociale în Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilități Sîncrai sunt următoarele :
a.) acte necesare pentru întocmirea dosarului social: acte de stare civilă, Plan de
Intervenţie Personalizat, ancheta socială, precum şi alte documente (medicale, şcolare) pe care
asistentul social le poate solicita şi consideră relevante în activitatea de evaluare a nevoilor şi
situaţiei copilului. Dosarele sociale ale beneficiarilor se află la sediul serviciului social.
b.) Admiterea beneficiarilor în acest serviciu se face prin:
 dispoziţia privind instituirea plasamentului în regim de urgenţă a directorului general
al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
 hotărârea privind instituirea măsurii de plasament emisă de Comisia pentru Protecţia
Copilului;
 sentinţă civilă emisă de instanţa judecătorească prin care stabileşte măsura
plasamentului sau măsura plasamentului în regim de urgenţă (ordonanţă preşedinţială).
Art. 8. Condiţii de încetare a serviciilor furnizate în Casa de tip familial pentru copii cu
dizabilități Sîncrai :
Serviciile sociale furnizate în cadrul Casei de tip familial pentru copii cu dizabilități
Sîncrai încetează pentru beneficiari, în următoarele situaţii:
 modificarea măsurii de protecţie /dispoziţiei/hotărârii CPC/sentinţei civile în baza
căreia s-au acordat serviciile;
 încetarea de drept a furnizării serviciilor ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani a
beneficiarului;
 decesul beneficiarului.

Art. 9. Drepturile și obligațiile beneficiarilor serviciului social
(1) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de tip familial pentru copii
cu dizabilităţi Sîncrai au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie asistati/reprezentati in exercitarea drepturilor de catre personalul de specialitate
a casei de tip familial si a Directiei atunci cand nu au capacitate de exercitare a drepturilor
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu
dizabilităţi.
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa de tip familial pentru copii
cu dizabilităţi Sîncrai au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în functie de particularitatile individuale si de varsta la procesul de
furnizare a serviciilor sociale;
c.) familiile naturale vor contribui in conformitate cu legislatia in vigoare la plata totala
sau partiala a serviciilor furnizate beneficiarilor serviciului
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament.
Art. 10. Activităţi şi funcţii
Principalele funcţiile ale serviciului social Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi
Sîncrai sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada determinată;
3. îngrijire personală;
4. socializare si timp liber;
5. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
6. educație informală și non-formală;
7. recuperare și reabilitare;
8. asistență medicală.
b.) de informare a beneficiarilor, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. prezentarea detaliata a informatiilor privind activităţile desfaşurate în serviciu şi
cuprinse în Ghidul casei;
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba informează
potentialii beneficiari, publicul larg şi autoritatile publice despre domeniul de activitate a
serviciului.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. Ziua Porţilor deschise;
2. Ziua Internaltională a Copilului;
3. Ziua Naţională a Persoanelor cu Handicap;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea infrastructurii si logisticii;
2. îmbunătăţirea condiţiilor estetice a spaţiului de locuit .
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi:

1. asigurarea calităţii condiţiilor de locuit;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în functie de nevoile beneficiarilor si resursele furnizorului;
4. formarea si autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 11 . (1) Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
Serviciul social Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai funcţionează
cu un număr de 16 posturi aprobate, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. …. din 27 noiembrie 2018, din care:
a.) personal de conducere: 1 post
b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar: 13
posturi;
c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2
posturi
(2) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente şi gestionarea
bunurilor aflate în patrimoniul Casei de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai sunt
asigurate de către şeful de centru care realizează comunicarea permanentă cu conducerea
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Acesta organizează
săptămânal sau ori de câte ori se impune întalniri de lucru cu personalul angajat pentru
reglementarea problemelor curente şi găsirea de soluţii de îmbunătătţre a calităţii îngrijirii
beneficiarilor.
(3) Serviciile de nutriţie şi dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate realizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba .
(4) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială sunt asigurate de către specialişti
care functionează în structurile specializate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba.
(5) Personalul de specialitate reprezintă 93% din totalul personalului
Art. 12. Personal de conducere
(1) Conducerea serviciului social este asigurată de un șef centru – funcție contractuală de
conducere reglementată de prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.
(2) Atribuțiile principale ale șefului de centru- Cod COR 134401
 răspunde de respectarea interesului superior al copilului din cadrul entității rezidențiale
coordonate;
 coordonează, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul Casei de tip
familial nr. 8 Sîncrai;
 monitorizează organizarea activităţilor personalului din casă și asigură condiții pentru
respectarea R.O.F., RI și R.O.I. ;
 asigură accesul copiilor rezidenți la o formă de şcolarizare potrivit particularităţilor de
vârstă şi psiho-individuale ale copiilor;
 avizează programele săptămânale ale activităţii educatorilor cu copiii;
 verifică şi avizează întocmirea meniului zilnic pentru copiii din casă si urmărește
respectarea acestuia;
 asigură tuturor copiilor rezidenţi accesul la serviciile de asistenţă medicală,
învăţământ, modalităţi de petrecere a timpului liber şi alte servicii care să contribuie la
dezvoltarea personalităţii copiilor;
 urmăreşte întocmirea PIP - urilor și PIS - urilor pentru fiecare copil;
 evaluează anual performanţele individuale ale personalului din cadrul casei.
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile
legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu
experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a personalului de conducere se
face în condiţiile legii.

Art. 13. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă sunt asigurate de urmatoarele categorii
de personal: psihopedagog, educator, asistent medical.
(1) Atribuţii ale personalului de specialitate:
a.) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea
prevederilor legale si a particularitatilor individuale si de varsta ale beneficiarilor;
b.) colaborează cu specialişti din alte centre si servicii în vederea soluţionării cazurilor;
identificării de resurse etc.;
c.) urmărește modul de valorificare a drepturilor copiilor;
d.) sesizează conducerii Direcţiei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului,
situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
e.) analizează periodic atunci cand este nevoie şi menţionează evoluţia/involuţia în
dezvoltarea psiho-socială şi anatomică a beneficiarilor serviciului;
f.) face propuneri în funcţie de aspectele constatate pentru îmbunătăţirea activităţii;
g.) îndeplineşte orice altă activitate care este impusă de valorificarea drepturilor
beneficiarilor pentru a asigura confortul psihic intelectual şi moral al acestora precum şi
dezvoltarea lor armonioasă.
(2) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este compus din:
a.) psihopedagog
Atribuţiile principale ale psihopedagogului - Cod COR 263412
 întocmeşte dosarul pedagogic al fiecărui copil;
 implementează şi monitorizează diferitele metode de intervenţie propuse de ceilalţi
specialişti, privind activităţile educative;
 elaborează, implementează şi monitorizează Programele de Intervenţie Specifică pe
D.V.I. şi recreere-socializare împreună cu persoana de referinţă a rezidentului;
 realizează activităţi educative individuale şi de grup a copiilor în funcţie de nevoile
acestora pe baza unor programe de intervenţie specifică;
 respectă personalitatea fiecărui copil în parte asigurând confortul psihic necesar;
 organizează programul educativ al copiilor pe grupe de vârstă şi particularităţi
psihoindividuale;
 desfăşurarea activităţilor să se bazeze şi pe iniţiativa copiilor;
copiii să poată stabili o relaţie constantă şi securizantă cu adultul;
 desfăşoară activităţi variate cu scopul valorizării copilului, creşterii încrederii în propria
persoană;
 depistează tulburările de limbaj;
 asigură dezvoltarea responsabilităţii copilului faţă de propria persoană printr-o implicare
cât mai mare în organizarea propriei sale vieţi;
 desfăşoară activităţi instructive specifice pentru formarea unor deprinderi practice,
îmbunătăţirea comunicării şi socializării, pentru dezvoltarea limbajului şi consolidarea
cunoştinţelor, pentru creşterea gradului de autonomie în colaborare cu psihopedagogii şi
referenţii;
b.) educator
Atribuţiile principale ale educatorului- Cod COR 531203
 asigură conditiile materiale si relationale necesare pastrarii integritatii fizice şi morale
ale rezidentilor;
 asigură îngrijirea, educaţia nonformală şi informală a beneficiarilor;
 sprijină socializarea şi pregătirea copiilor pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor
de viaţă independentă, prin activităţi specifice standardului în vigoare, în limita pregătirii medii
profesionale;
 este persoană de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii din casă, în baza desemnării
făcute de coordonatorul casei;
 elaborează PIS-ul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor;
 respectă procedurile de lucru conform MOF-ului serviciului social;
 desfaşoară activităţi de educaţie pentru sănătate;
 supraveghează copiii şi tinerii în timpul desfaşurării activităţilor prevăzute in
Programele de intervenţie specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
respectând obiectivele prevăzute in PIS;

 verifică factorii de risc la intrarea pe tură (gaz, curent, rezerve alimentare, medicamente)
pentru siguranţa copiilor şi consemnarea acestora în Registrul de Predare Primire al schimbului
de tură;
 eliberează biletele de învoire în familie sau comunitate;
 sprijină consilierea şi informarea beneficiarilor cu privire la riscurile la care se expun şi
la efectele nocive ale fumatului si a alcoolului, consumului de droguri, prostituţie, comiterea de
infracţiuni si contravenţii, cu privire la circulaţia rutieră, utilizarea corecta a mijloacelor de
transport in comun in interiorul oraşului cât şi în afara acestuia;
 informează beneficiarii cu vârsta peste 16 ani despre riscurile exploatării prin muncă sesizează organele de politie in cazul absentării fără permisiune sau a disparţiei beneficiarilor;
 colaborează cu familia şi unităţile de învăţământ în vederea depistării si prevenirii
absenteismului şcolar;
 însoţeste beneficiarii la medic de familie, medic specialist sau alte instituţii ale statului
(consult medical, evaluare psihologica sau psihiatrica, audiere);
 îndeplineşte toate atribuţiile prevăzute in fisa de post.
c.) asistent medical
Atribuţiile principale ale asistentului medical - cod COR 325901
 răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor din casele de tip familial pe timpul
cât îşi desfăşoară activitatea;
 supraveghează continuu starea de sănătate a copiilor din casele de tip familial şi
depistează primele semne de boală aducându-le la cunoştinţa medicului de familie sau a
medicului specialist;
 asigură şi urmăreşte administrarea tratamentului medicamentos şi injectabil, potrivit
indicaţiilor medicilor;
 consemnează în registrul de vaccinări toate vaccinurile administrate copiilor;
 acordă îngrijire în caz de boală – regim alimentar, tratament antitermic aplicând
tratamentul conform prescripţiilor medicale din foaia de observaţie;
 prezintă medicului toate cazurile copiilor cu probleme medicale în vederea trimiterii
acestora la medicii de specialitate;
 însoţeşte copiii la medicul de familie în cazul în care acesta este transportabil pentru
efectuarea controlului medical;
 se ocupă de efectuarea analizelor medicale anuale ale tuturor copiilor din case prin
medicul de familie;
 răspunde de efectuarea corectă a tratamentului conform normelor medico- sanitare în
vigoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor contagioase;
 derulează activităţi de formare şi dezvoltare a deprinderilor autonome aşa cum sunt ele
prevăzute în Planurile de intervenţie.
Art. 14. (1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire asigură
activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii.
(2) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este compus din:
a.) muncitor calificat
Atribuțiile muncitorului calificat (întreţinere) - cod COR 752201
 efectuează zilnic verificarea tuturor instalaţiilor, utilajelor aflate în funcţiune pentru a
identifica eventualele defecţiuni, pe care le face cunoscute şefului de complex în scris, pentru a
se lua măsurile de remediere;
 întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii şi îl înaintează şefului de complex,
incorectitudinea celor solicitate atrage după sine sancţiunea materială a vinovatului;
 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care îşi desfăşoară
activitatea;
 înlocuieşte toate geamurile lipsă/sparte din toate componentele complexului de
servicii;
 răspunde de buna funcţionare a instalaţiei igienico - sanitare din complex.
b.) paznic
Atribuţiile paznicului – Cod COR 962907
 supraveghează, controlează şi identifică persoanele care intră şi ies din casă;
 opreşte scoaterea fără aprobarea scrisă a şefului de casă a obiectelor de inventar,
materialelor, alimentelor, de către salariaţi sau copiii rezidenţi;

 nu permite intrarea autovehiculelor străine în curtea instituţiei fără aprobarea şefului de
casă;
 nu permite ieşirea autovehiculelor din curtea casei decât în baza bonului de poartă sau
a foii de parcurs şi le controlează dacă nu se găsesc şi alte materiale în afară de cele prezentate în
documentele ce se află asupra însoţitorului;
 înregistrează toate mijloacele de transport la intrarea/ieşirea din casă.
Art. 15. Finanţarea Casei de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor casei de tip familial se realizeaza prin bugetul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 16. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 13. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …./27
noiembrie 2018 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, prevederile anexei nr. 26 a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 vor avea conținutul prezentei
anexe.
.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 31 la Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
„CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI GALDA DE JOSˮ

Art. 1. Definiţie
(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr.198/18.11.2004.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului
social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Galda de Josˮ, aprobat conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 198/18
noiembrie 2004 prin care a fost înfiinţat.
(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare,
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor,
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ, cod serviciu social 8790 CR-D-II, cu sediul în localitatea
Galda de Jos, nr. 376, județul Alba, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba acreditat conform Certificatului de acreditare
seria AF, nr. 000020, CUI 9266163.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în situaţii de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de
găzduire, îngrijire personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională,
promovarea unui stil de viaţă independent şi activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/
reintegrare socială persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate,
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a
asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind
protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi este înfiinţat conform Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 198/18 noiembrie 2004, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără
personalitate juridică, este condus de către un şef centru care se subordonează directorului
general adjunct pe probleme sociale şi metodologic fiind coordonat de Serviciul Management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități și Monitorizare Servicii Sociale.

(4) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Galda de Jos” are o capacitate maximă de 280 de beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ se organizează şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială
b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte
internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrului
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de
Josˮ sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi
intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de resursele umane şi financiare
asigurate, în situaţii de criză şi în funcţie de particularităţile cazului;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care
se pot confrunta la un moment dat;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de
domiciliu ale beneficiarilor/aparţinătorilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ sunt persoane adulte cu
dizabilităţi încadrate în diferite grade de handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au
Decizie de admitere în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane
Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ, act emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap Alba.
(2) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Galda de Josˮ realizează admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de
Admitere aprobată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

(3) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Galda de Josˮ întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul
personal al beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după B.I./C.I, certificat de naştere/căsătorie/ deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;
 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
 angajament de plată - după caz;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării în comunitate.
(4) „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Galda de Josˮ în baza Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte
şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă
determinată.
(5) Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal
al acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ, au
următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ au următoarele
obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii şi activităţi ale serviciului social „Centrul de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ sunt
următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada determinată/nedeterminată;
3. îngrijire personală – activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea
igienei corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei eliminărilor,
transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
4. activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea hranei,
efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea deplasărilor în exterior şi
însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, acompaniere şi socializare;
5. asistenţă pentru sănătate;
6. recuperare şi reabilitare funcţională;
7. socializare şi activităţi culturale.
b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. informare privind tratamentul medicamentos aplicat;
2. informare privind situaţia juridică a persoanei;
3. informare privind facilităţile fiscale;
4. ghidul beneficiarului;
5. materiale informative;
6.informarea beneficiarilor/reprezentantului legal asupra activităţilor centrului,
serviciilor derulate şi a procedurilor utilizate;
7. elaborarea de rapoarte de activitate şi completarea registrelor de evidentă
privind informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în
care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit
scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. prin prezentarea şi afişarea Cartei Drepturilor Beneficiarilor;
2. Dreptul şi Codul de Etică, conform standardelor;
3. consiliere psihologică, juridică, pastorală;
4. activităţi specifice de recuperare şi reabilitare;
5. activităţi recreative;
6. suport pentru menţinerea legăturii cu familia/prieteni/cunoştinţe;
7. elaborarea de rapoarte de activitate şi completarea registrelor de evidentă
privind informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali;
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. instrumente standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
3. aplicarea corectă a procedurilor specific.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin
realizarea următoarelor activităţi;
1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1)
1. Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ funcţionează cu un număr de 280 posturi,
conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018, din care:
a.) personal de conducere: 1 post;

b.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 234 posturi
c.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere reparaţii, de servire
aprobat: 45
2. Personalul de specialitate reprezintă 84% din total personal
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 280
posturi.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform prevederilor H.G. nr. 867/2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor- cadru de
organizare si functionare a serviciilor sociale.
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a „Centrului de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ
şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de către Şeful „Centrului
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de
Josˮ, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ este coordonată Serviciul management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilități și monitorizare servicii sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
(5) Serviciile de nutriţie si dietetică sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate.
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare socială şi psihologică sunt asigurate de
către specialişti care funcţionează în cadrul centrului sau în structurile specializate ale Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.
Art. 9. Personalul de conducere
(1) Personalul de conducere este format din:
a.) şef de centru
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a.) Atribuțiile șefului de centru:
 asigură şi răspunde de coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de
personalul serviciului în cadrul „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ şi Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 10 Cricău precum şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru
salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor
legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul
implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii
sociale;
 propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi
perfecţionare;
 colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale
societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a
instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai
bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 întocmeşte raportul anual de activitate;
 asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
 propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a
numărului de personal;
 desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la
încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare şi funcţionare;

 reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu
autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din tara şi din străinătate,
precum şi în justiţie;
 asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială
de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar;
 asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.
Art. 10. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă
Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă este format din:
a.) asistent medical (325901)
Atribuţii ale asistentului medical
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor, şi semnalează medicului
aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra
stării şi evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea
tratamentului şi a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz,
izolarea asistaţilor bolnavi;
 îndrumă şi controlează activitatea personalului sanitar din subordine;
 asigură primirea asistaţilor precum şi informarea acestora asupra prevederilor
regulamentului de ordine interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle
bolnavilor internaţi;
 participă la derularea activităţilor de supraveghere şi menţinere a sănătăţii prevăzute în
Planul Individualizat de Servicii;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 identifică problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabileşte priorităţile,
elaborează şi îndeplineşte planurile de individuale de intervenţie şi evaluează rezultatele
obţinute.
b.) asistent social(263501)
Atribuţii ale asistentului social
 realizează comunicarea între asistaţi şi personalul care deserveşte serviciul social;
 depistează şi rezolvă problemele de integrarea a asistaţilor în colectivitate;
 ajută şi consiliază asistaţii în rezolvarea problemelor personale;
 ţine evidenta, urmăreşte şi completează la zi dosarele asistaţilor cu actele necesare;
 aduce zilnic la cunoştinţa conducerii serviciului situaţiile deosebite apărute privind
relaţiile dintre asistaţi şi dintre asistaţi şi personal;
 consiliază asistaţii şi îi îndrumă în vederea obţinerii de informaţii utile privind
drepturile personale;
 organizează programe recreative şi de dezvoltare personală pentru persoanele asistate
din centrul de recuperare;
 organizează şi mediază întâlniri între asistaţi şi aparţinători;
 păstrează şi gestionează bunurile de valoare ale asistaţilor lipsiţi de discernământ pe
care le utilizează numai în folosul acestora.
c.) farmacist (226201)
Atribuţii ale farmacistului
 asigură primirea, păstrarea si eliberarea produselor medicamentoase si farmacologice
care sunt necesare centrului de recuperare pe bază de documente legale justificative;
 efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a medicamentelor şi produselor
farmacologice din farmacia centrului;
 participă la activitatea farmacovigilenţa;
 asigură distribuirea medicamentelor si a produselor farmacologice către asistenţii
medicali si medicii din centrul de recuperare;
 respectă Normele deontologice profesionale;

 consemnează operaţiuni legate de distribuirea zilnica a medicamentelor, completând
in registrul de evidentă a medicamentelor şi produselor farmacologice;
 asigură inventarierea lunară a stocului de medicamente şi produse farmacologice și
informează şeful de centru;
 execută orice alte activităţi şi competente conforme cu legile în vigoare sau stabilite de
şeful de centru;
 este obligat să-şi însuşească permanent elementele de noutate în domeniul farmaceutic.
d.) fiziokinetoterapeut (226401)
Atribuţii ale fiziokinetoterapeutului
 evaluează funcţional, aparatul mioartrokinetic bee baza diagnosticului clinic stabilit de
medicul specialist;
 întocmeşte planul de intervenţie personalizat cu obiective kineto (pe termen lung şi
scurt), program kineto (tehnici, exerciţii, procedee, metode), evaluări periodice;
 concepe şi aplică programul de kinetoprofilaxie primară şi secundară în funcţie de
prescripţiile medicului de specialitate;
 evaluează şi aplică tehnicile de ortezare adjuvante programului kinetoterapeutic în
funcţie de deficitul funcţional al pacientului;
 respectă codul dendrologic.
e.) infirmier (532103)
Atribuţii ale infirmierului
 supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii, răspunde pentru securitatea
vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
 urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea
unităţii sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
 are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau
la consult de specialitate atunci când este cazul;
 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor;
 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate
imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
 acordă sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice;
 acordă sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (plosca,
urinar, tăviţe renale şi altele asemenea).
f.) instructor ergoterapie (223003)
Atribuţii ale instructorului ergoterapie
 organizează activităţi de grup, în funcţie de propunerile şi preferinţele personale ale
beneficiarilor, stimulând libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă,
la promovarea întrajutorării şi comunicării, pe baza unui plan de activităţi iar la finalul acestora
va proceda la evaluarea obiectivelor anterior stabilite în respectivul plan;
 organizează şi animă activităţile de loisir (sportive, culturale, turistice, jocuri etc.);
 descoperă şi cultivă aptitudinile beneficiarilor şi efectuează diverse lucrări practice,
potrivit aptitudinilor fiecăruia;
 realizează expoziţii cu produsele realizate;
 organizează concursuri pe diverse teme pentru a stimula sentimentul de valorizare,
creşterea stimei de sine în rândul beneficiarilor;
 participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituţiei, la elaborarea
Planului Individualizat de Intervenţie, implementarea activităţilor de recuperare-socializare,
conform nevoilor şi preferinţelor personale ale beneficiarilor şi evaluarea progresului
beneficiarilor în conformitate cu obiectivele propuse.
g.) kinetoterapeut (226405)
Atribuţii ale kinetoterapeutului
 evaluează funcţional, aparatul mioartrokinetic be baza diagnisticului clinic stabilit de
medicul specialist;
 întocmeşte planul de intervenţie personalizat cu obiective kineto (pe tremen lung şi
scurt), program kineto (tehnici, exerciţii, procedee, metode), evaluări periodice;

 concepe şi aplică programul de kinetoprofilaxie primară şi secundară în funcţie de
prescripţiile medicului de specialitate;
 evaluează şi aplică tehnicile de ortezare adjuvante programului kinetoterapeutic în
funcţie de deficitul funcţional al pacientului;
 respectă codul dentrologic.
h.) maseur (325501)
Atribuţii ale maseurului
 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaţilor pe perioada aplicarii
procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi
modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor;
 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia
îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi
procedurilor de masaj recomandate de medic;
 execută pe baza prescripţiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile
medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaţilor;
 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de
recuperare a asistaţilor şi consemnează procedurile efectuate;
 acordă primul ajutor în caz de urgenţă şi cheamă imediat medicul;
 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de asistat;
 ţine evidența tratamentelor şi procedurilor efectuate;
 se preocupă de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în
efectuarea activităţii;
 utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura din dotare;
 pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând defecţiunile.
i.) medic (221107)
Atribuţii ale medicului specialist/primar
 organizează şi răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată persoanelor
internate aflate în îngrijire;
 supraveghează continuu starea de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor asistaţilor din
centrul de recuperare;
 examinează la internare şi, după caz, la externare fiecare persoană aflată în îngrijire;
 stabileşte diagnosticul medical pentru bolnavii care au fost evaluaţi medical;
 examinează zilnic, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din centrul
de recuperare;
 întocmeşte foile de observaţie ale persoanelor internate şi consemnează în acestea
tratamentul şi evoluţia bolii;
 asigură păstrarea documentelor medicale (foi de observaţie, buletine de analize,
bilete de ieşire şi altele asemenea);
 instituie sau urmăreşte, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor
dietetice supraveghează tratamentele medicale efectuate, de cadrele medii sanitare, iar la nevoie
le efectuează personal;
 asigură respectarea recomandărilor cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale,
planuri de recuperare şi altele asemenea eliberate de alte instituţii medicale pentru persoanele
internate;
 direcţionează către alte unităţi medicale cazurile care necesita îngrijire medicală de
specialitateș
j.) medic (psihiatru)(226907)
Atribuţii ale medicului primar (psihiatru)
 stabileşte programe terapeutice individualizate pentru fiecare dintre beneficiari;
 propune programe terapeutice diferenţiate cu beneficiarii;
 organizează şi răspunde de activitatea de asistenţă medicală acordată persoanelor
internate aflate în îngrijire la „Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ şi din Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău;
 revizuieşte periodic sau modifică la nevoie programul terapeutic aplicat de către
personalul medical şi/sau de îngrijire şi asistenţă;

 examinează cu periodicitate, din punct de vedere medical starea sănătăţii asistaţilor din
„Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
Galda de Josˮ şi consemnează în foile de observaţie evoluţia acestora;
 stabileşte diagnosticul medical pentru asistaţii admişi în „Centrului de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ şi Locuinţa
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău;
 întocmeşte fişa medicală pentru asistaţii admişi în „Centrului de Recuperare şi
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Galda de Josˮ şi Locuinţa
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 10 Cricău;
 supraveghează tratamentele medicale efecutate de către asistentele medicale, iar la
nevoie, în cazuri excepţionale, le efectuează personal;
 răspunde de efectuarea corectă a tratamentului conform normelor medico- sanitare în
vigoare pentru prevenirea îmbolnăvirilor contagioase;
 raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale conform dispoziţiilor în
vigoare.
k.) profesor C.F.M. (226406)
Atribuţii ale profesorului C.F.M.
 organizează şi desfăşoară activitatea de recuperare motorie în sala de cultură fizică
medicală;
 efectuează tratamentul recuperator prin kinetoterapie conform unui plan de recuperare,
întocmit în prealabil conform diagnosticului medical;
 evaluează nivelul motor al pacientului la începutul şi sfârşitul programului de
recuperare;
 colaborează cu echipa pluridisciplinară pentru buna desfăşurare a programului
recuperator;
 urmăreşte buna funcţionare şi utilizare a aparaturii pentru protecţia împotriva
accidentărilor şi buna desfăşurare a recuperarii pacientului;
 implementează şi monitorizează diferitele metode de intervenţie propuse de ceilalţi
specialişti, privind activităţile de C.F.M.;
 respectă personalitatea fiecărui adult în parte asigurând confortul psihic necesar;
 desfăşoară activităţi variate cu scopul valorizării adultului, creşterii încrederii în
propria persoană.
l.) psiholog (263402)
Atribuţii ale psihologului
 evaluează psihologic şi stabileşte psihodiagnosticul clinic prin identificarea factorilor
psihologici implicaţi în tulburare/boală mintală;
 intervenţie psihologică clinică primară cu consiliere psihologică primară şi psihoterapii
scurte având ca scop controlul primar al factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
 reevaluează periodic starea de progres sau regres a asistaţilor în vederea menţinerii sau
schimbării diagnosticului şi completează, după caz, în fişa de evaluare datele obţinute;
 orientează asistaţii spre diferite activităţi instructiv terapeutice;
 organizează activităţi individuale şi de grup cu fiecare asistat, psihoterapie, activităţi
de stimulare psihomotrică sau senzorială;
 efectuează activitatea de psihoprofilaxie şi psihoigienă;
 realizează consilierea individuală şi de grup a asistaţilor în funcţie de nevoile acestora
pe baza unor planuri personalizate;
 respectă personalitatea fiecărui asistat în parte, asigurând confortul psihic necesar
examinării psihologice;
 respectă codul deontologic.
m.) terapeut ocupaţional (263419)
Atribuţii ale terapeutului occupational
 participă la efectuarea evaluării psiho-medico-sociale (deprinderi, preocupări, interese)
a beneficiarilor în cadrul echipei pluridisciplinare;
 oferă servicii ce se fundamentează pe practica centrată pe beneficiar;
 efectuează evaluări periodice în vederea înregistrării progreselor sau modificărilor
semnificative;
 cooperează şi colaborează cu echipa pluridisciplinară, cu beneficiarul, cu familia
acestuia în vederea aderării şi participării asistatului la viaţa comunităţii din care face parte;

 participă la şedinţele de lucru din cadrul echipei pluridisciplinare;
 organizează activitatea din sala de terapie;
 sprijină beneficiarii în a-şi recunoaşte abilităţile şi a-şi dezvolta potenţialul.
n.) art terapeut (263504)
Atribuţii ale artterapeutului
 oferă îndrumare si consiliere beneficiarilor ca răspuns la dificultăţile personale si
sociale;
 oferă beneficiarilor oportunitatea pentru fiecare de a se exprima spontan si autentic;
 oferă beneficiarilor experienţă care in timp duce la împlinire personala, vindecare
emoţională şi profunda transformare.
Art. 11. Personalul cu funcţii de administrare, gospodărire, întreţinere reparaţii, de
servire
Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare,
mentenanţă, achiziţii etc este format din:
a.) inspector de specialitate (241104)
Atribuţii ale inspectorului de specialitate
 răspunde de ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor analitice şi sintetice, de înregistrarea
în contabilitate în ordine cronologică a tuturor intrărilor şi ieşirilor şi trnsferuri de bunuri din
unitate;
 răspunde de confruntarea lunară a evidenţelor contabile cu cele din magaziile unităţii;
 întocmeşte balanţele analitice lunarela aceste conturi;
 întocmeşte „Listele de inventar” cu stocul scriptic, pentru inventarul anual;
 verifică întocmirea corectă şi la timp a actelor primite de la gestionarii de bunuri
prezentându-le totodată pentru controlul financiar preventiv.
b.) magaziner (432102)
Atribuţii ale magazinerului
 primeşte, eliberează, sortează şi conservă, bunurile materiale introduse în magazie;
 primeşte, eliberează pentru consum alimentele şi materialele numai pe bază de
documente legale întocmite;
 va avea în vedere ca la primirea alimentelor şi a materialelor în magazine să se
respecte concordanţa dintre datele înscrise în documentele de însoţire şi cantităţile existente;
 semnează documentele de primire a mărfii în magazine;
 solicită ajutorul comisiei de recepţie dacă se constată diferenţe cantitative faţă de datele
înscrise în documentele de însoţire.
c.) inspector
Atribuţii ale inspectorului
 asigură execuţia instalaţiei pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare în toate în
toate unităţile de asistenţă socială din structura DGASPC Alba;
 asigură proiectarea şi execuţia instalaţiei pentru marcarea hidranţilor interiori de
incendiu la în toate unităţile de asistenţă socială din structura DGASPC Alba care au hidranţi
interiori;
 verifică periodic instalaţiile electrice din în toate unităţile de asistenţă socială din
structura DGASPC Alba pentru a elimina eventualele improvizaţii;
 execută schemele circuitelor electrice şi le afişează pe parte interioară a tablourilor
electrice generale;
 verifică anual prizele de pământ şi instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor
electrice atmosferice ( paratrăznet) în toate unităţile de asistenţă socială din structura DGASPC
Alba;
 se ocupă de instruirea verificarea şi testarea anuală a cunoştinţelor electricienilor din
centre;
 participă la instruirea personalului pe linia securităţii în muncă şi a situaţiilor de
urgenţă;
 întocmeşte rapoarte cu neregulile constatate în urma controalelor efectuate în toate
unităţile de asistenţă socială din structura DGASPC Alba pe care le prezintă directorului general.
d.) muncitor calificat - bucătar (751201)
Atribuţii ale muncitorului calificat (bucătar)
 asigură prepararea meniurilor conform indicaţiilor date şi a reţetarului (a cărui
existenţă este obligatorie);

 răspunde de modul de preparare a meniurilor şi de calitatea lor;
 răspunde de corecta păstrare a alimentelor;
 asigură pregătirea mesei la timp;
 răspunde de sterilizarea recipientelor în care se păstrează probele de alimente, de
existenţa probelor de alimente şi de păstrarea acestora timp de 48 de ore.
e.) muncitor calificat - croitoreasă (753101)
Atribuţii ale muncitorului calificat (croitoreasă)
 repară tot ce este de reparat în materie de îmbrăcăminte, lenjerie;
 răspunde de buna funcţionare a maşinii de cusut;
 răspunde de păstrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din dotare precum şi
a documentelor pe care le foloseşte;
întreţine în bună stare baza materială existent.
f.) muncitor calificat – electrician (741307)
Atribuţii ale muncitorului calificat (electrician)
 asigură în bune condiţii funcţionarea tuturor instalaţiilor electrice din cadrul
Serviciilor comunitare Galda de Jos;
 efectuează verificarea tuturor instalaţiilor electrice, utilajelor, aparatelor electrice aflate
în funcţiune pentru a identifica eventualele defecţiuni, pe care le face cunoscute, în scris, şefului
de centru şi şefului serviciului administrativ, pentru a se lua măsurile de remediere;
 cunoaşte principiul de funcţionare şi rolul instalaţiilor şi utilajelor deservite;
 întreţine în mod curent instalaţiile electrice pentru a asigura o funcţionare optimă a
acestora;
 efectuează activitatea de reparaţii a instalaţiilor şi aparatelor electrice în timp util în aşa
fel încât să nu prejudicieze unitatea şi răspunde de activitatea prestată.
g.) muncitor calificat - fochist (818207)
Atribuţii ale muncitorului calificat (fochist)
 asigură funcţionarea în bune condiţii a centralei termice şi a tuturor instalaţiilor termice
din centru;
 răspunde de asigurarea unui confort termic optim;
 răspunde de buna funcţionare a cazanelor din centrala termică în timpul programului
de lucru;
 verifică nivelului apei din centrală şi nivelul presiunii admise;
 nu părăseşte locul de muncă în timpul când sunt cazanele în funcţiune;
 verifică şi supraveghează funcţionarea cazanelor şi a instalaţiilor anexe;
 nu lasă rezervorul fără apă.
h.) muncitor calificat - frizer (514102)
Atribuţii ale muncitorului calificat (frizer)
 asigură tunsoarea şi bărbieritul pentru toate persoanele din centru de recuperare(numai
în prezenţa infirmierului);
 răspunde de exploatarea, întreţinerea în bune condiţii şi dezinfectarea aparatelor de
bărbierit şi tuns;
 se încadrează în consumurile specifice, conform legilor în vigoare;
 respectă normele de igienă în toate activităţile care le desfăşoară astfel încât să prevină
transmiterea unor boli;
 este răspunzător de curăţenia la locul de muncă.
i.) muncitor calificat - lenjereasă (912103)
Atribuţii ale muncitorului calificat (lenjereasă)
 primeşte de la magazie materialul pentru confecţionarea de cearşafuri, feţe de perne,
feţe de masă;
 primeşte de la spălătorie sau de la secţiile de bolnavi echipamentul ce trebuie reparat;
 repară tot ce este de reparat în materie de îmbrăcăminte, lenjerie;
 confecţionează halate, cearşafuri, feţe de pernă, feţe de masă şi repară materialul
încredinţat;
 răspunde de cantitatea şi calitatea lucrărilor de reparaţie.
j.) muncitor calificat - instalator (712602)
Atribuţii ale muncitorului calificat(instalator)
 răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor sanitare şi termice din centru de
recuperare;

 întreţine în stare bună de funcţionare instalaţia de canalizare şi de epurare a apelor
uzate;
 cunoaşte instalaţiile din centralele termice şi din centrul de recuperare atât constructiv
cât şi funcţional;
 cunoaşte reţelele de transport a agentului termic şi de distribuţie a apei potabile, a apei
calde menajere, reţeaua de canalizare şi instalaţiile aferente centralelor termice cât şi la celelalte
instalaţii;
 intervine cu celeritate pentru lichidarea defecţiunilor care apar în cadrul instalaţiilor
aferente centralei termice şi a tuturor instalaţiilor din cadrul centrului.
k.) Subinginer ( 215217)
Atribuţii ale Subinginerului COD COR 215217
 asigură execuţia instalaţiei pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare în toate în
toate unitățile de asistență socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba;
 asigură proiectarea şi execuţia instalaţiei pentru marcarea hidranţilor interiori de
incendiu la în toate unitățile de asistență socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba care au hidranţi interior;
 verifică periodic instalaţiile electrice din în toate unitățile de asistență socială din
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru a elimina
eventualele improvizaţii;
 execută schemele circuitelor electrice şi le afişează pe parte interioară a tablourilor
electrice generale;
 verifică anual prizele de pământ şi instalaţiile de protecţie împotriva descărcărilor
electrice atmosferice ( paratrăznet) în toate unitățile de asistență socială din structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
 se ocupă de instruirea verificarea şi testarea anuală a cunoştinţelor electricienilor din
centre;
 participă la instruirea personalului pe linia securităţii în muncă şi a situaţiilor de
urgenţă;
 întocmeşte rapoarte cu neregulile constatate în urma controalelor efectuate în toate
unitățile de asistență socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba pe care le prezintă directorului general.
l.) spălătoreasă (912103)
Atribuţii ale spălătoresei
 execută spălarea, uscarea şi lenjeriei asistaţilor ori de câte ori este nevoie;
 predă responsabilului blocului lenjeriei rufele curate;
 primeşte materialele necesare spălării lenjeriei şi le foloseşte raţional;
 răspunde de starea igienico - sanitară a locului de muncă şi a utilajelor pe care le
foloseşte, precum şi de buna funcţionare a acestora;
 asigură dezinfecţia lenjeriei înainte de prespălare;
 primeşte inventarul moale murdar pe bază de numărare şi proces verbal.
m.) şofer (832201)
Atribuţii ale șoferului
 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare;
 întreţine şi utilizează autovehiculul în condiţii optime de funcţionare;
 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi îşi îmbogăţeşte cunoştinţele de
mecanică auto;
 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea unităţii;
 răspunde la cererea conducerii unităţii, ori de câte ori este solicitat, pentru a transporta
beneficiarii atât în situaţii de urgenţă cât şi în vederea efectuării unor activităţi organizate de
conducerea centrului;
 prezintă autovehiculul în bune condiţii în vedere efectuării inspecţiei tehnice periodice.
Art. 12. Finanţarea centrului
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Art. 13. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2)
Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Alba.
Art. 14. La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. …./27
noiembrie 2018 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, prevederile anexei nr. 31 a Regulamentului de organizare și
funcționare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 vor avea conținutul prezentei
anexe.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 36 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare:
LOCUINŢA PROTEJATĂ PENTRU PERSOANE ADULTE
CU DIZABILITĂŢI NR. 19 ABRUD

Art. 1. Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului
Social Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. …/27 noiembrie 2018, prin care a fost înfiinţat.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele
beneficiare, cât şi pentru angajaţii locuinţei protejate şi, după caz, pentru membrii familiei
beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
Art. 2. Identificarea serviciului social
Serviciul Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19
Abrud, cod serviciu social 8790CR-D-VII, maxim protejată, cu sediul în orașul Abrud, strada
Cetăţii, nr. 1, județul Alba, este înfiinţată şi administrată de furnizorul Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF
nr. 000020 din 10.04.2014.
Art. 3. Scopul serviciului social
Scopul Serviciului Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
19 Abrud – maxim protejată este de a acorda persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii
de dificultate socială, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, servicii de găzduire, îngrijire
personală, asistenţă pentru sănătate, recuperare reabilitare funcţională, promovarea unui stil de
viaţă independent şi activ informare, evaluare a nevoilor, integrare/reintegrare socială
persoanelor adulte cu dizabilităţi în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi
combaterii riscului de excluziune social, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Art. 4. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul Social - Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19
Abrud funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte
normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil este Ordinul ministerului muncii, familiei
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciile sociale, destinate persoane adulte
cu dizabilităţi.
(3) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud este înfiinţată
în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 152/2014 ca serviciu de tip rezidenţial organizat în
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în regim de
componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică, este subordonată administrativ
Casei de Tip Familial nr. 8 Sâncrai, metodologic fiind coordonată de Serviciul Management de
caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Monitorizare Servicii Sociale.
(4) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud are o
capacitate maximă de 10 beneficiari.
Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social
(1) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud se organizează
şi funcţionează cu respectarea:
a.) principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială;
b.) principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în
legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte

internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate
aplicabile.
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Locuinţei
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud sunt următoarele:
 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele
beneficiare;
 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării;
 deschiderea către comunitate;
 asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor
lor;
 asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în
unitate a unui personal mixt, în funcţie de resursele financiare asigurate;
 ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de
exerciţiu;
 facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe,
după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a
dezvoltat legături de ataşament, atunci când aceştia îşi manifestă real interesul;
 promovarea unui model familial de îngrijire;
 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate;
 preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după
caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi
abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent şi a ofertei pe care familia şi comunitatea
le oferă;
 încurajarea, după caz, a iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a
implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare în funcţie de
resursele umane şi financiare asigurate;
 asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 responsabilizarea familiei cu privire la reintegrarea copilului în familie prin implicarea
activă a acestora în situaţia de dificultate cu care se confruntă;
 colaborarea centrului direct şi prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba cu serviciul public de asistenţă socială sau primăriile de domiciliu ale
beneficiarilor.
Art. 6. Beneficiarii serviciilor sociale
(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte
cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud sunt: persoane adulte cu dizabilităţi încadrate în diferite grade de
handicap cu domiciliul pe raza judeţului Alba care au Decizie de admitere în Locuinţa
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud, act emis de către Comisia de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.
(2) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud realizează
admiterea beneficiarilor cu respectarea Procedurii de Admitere aprobată de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba .
(3) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud întocmeşte,
pentru fiecare beneficiar, un dosar de servicii şi dosarul personal al beneficiarului care conţine,
cel puţin, următoarele documente:
 cerere de admitere în centru, completată de beneficiar sau de reprezentantul legal;
 decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în
original;
 recomandare medicală din care rezulta tipul de instituţie indicat;
 copie după b.i/c.i , certificat de naştere/căsătorie/ deces al aparţinătorului;
 copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 adeverinţă de venit de la Administraţia financiară;
 contractul de furnizare servicii, semnat de părţi, în original;
 documente doveditoare a situaţiei locative;

 ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
 anchetă socială şi planul de servicii;
angajament de plată- după caz ;
 investigaţii paraclinice cu rezultat favorabil integrării in comunitate.
(4) Locuinţa Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud în baza
Procedurii proprii de încetare/sistare a serviciilor stabileşte şi aduce la cunoştinţa
beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.
(5) Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către
beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele :
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
 la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ;
 transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la
cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;
 la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate
serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului;
 în cazul închiderii centrului rezidenţial;
 în caz de deces al beneficiarului;
 când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar/reprezentantul legal
al acestuia.
(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud au următoarele drepturi:
a.) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de
rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
b.) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv
la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
c.) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
d.) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin
condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
e.) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de
exerciţiu;
f.) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
g.) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
h.) să li se respecte toate drepturile speciale pentru persoane cu dizabilităţi.
(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuinţa Protejată pentru
persoane adulte cu dizabilităţi nr. 19 Abrud au următoarele obligaţii:
a.) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială,
medicală şi economică;
b.) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a
serviciilor sociale;
c.) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale
furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
d.) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
e.) să respecte prevederile prezentului regulament precum şi a obligaţiilor asumate prin
contractul de furnizare de servicii.
Art. 7. Principalele funcţii ale Locuinţei Protejată pentru Persoane Adulte cu
Dizabilităţi nr. 19 Abrud sunt următoarele:
a.) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea
următoarele activităţi:
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana
beneficiară;
2. găzduire pe perioada nedeterminată;
3. îngrijire personală specializată
4. îngrijire permanentă 24 din 24 de ore ;
5. consilierea şi informarea beneficiarilor ;
6. dezvoltarea abilităţilor de viaţă;
7. mediere, optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţă;
8. intervenţie în caz de urgenţă.

b.) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. materiale informative;
2. elaborarea si respectarea Regulamentului Intern, Manualul de Proceduri,
Ghidul Beneficiarului;
3. elaborarea planului de activitate anual;
4. elaborarea de rapoarte de activitate;
5. accesul beneficiarului sau potenţialilor beneficiari de a vizita locuinţa protejată;
6. informarea beneficiarilor asupra activităţilor locuinţei protejate, serviciilor
derulate, proceduri utilizate.
c.) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
2. prezentarea şi afişarea “Carta drepturilor beneficiarilor “
3. îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor;
4. cooperarea şi parteneriatul cu alte instituţii.
d.) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a
serviciilor;
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.
e.) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinţei
protejate prin realizarea următoarelor activităţi:
1. asigurarea calităţii spaţiilor destinate recuperării şi reabilitării beneficiarilor;
2. asigurarea calităţii hranei în raport cu resursele financiare;
3. asigurarea logisticii în funcţie de nevoile beneficiarilor şi resursele furnizorului;
4. formarea şi autoformarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea
empatică şi motivaţia personalului.
Art. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal
(1) 1. Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 19 Abrud funcţionează
cu un număr de 10 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. …/27
noiembrie 2018, din care:
a.) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personal de specialitate şi auxiliar
aprobat: 8 posturi ;
b.) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere reparaţii, deservire aprobat:
2 posturi.
2. Personalul de specialitate reprezintă 80 % din totalul personalului.
3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de 10 posturi,
prevăzut în Statul de Funcţii aprobat.
(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/1, conform prevederilor H.G. nr. 867/2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor - cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Locuinţei
Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr. 19 Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în
patrimoniul acesteia vor fi asigurate de către Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane
Adulte cu Dizabilităţi Abrud, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
(4) Metodologic activitatea Locuinţei Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi nr.
19 Abrud din structura Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi
Abrud este coordonată de către Serviciul management de caz pentru persoane adulte cu
dizabilităţi şi Monitorizare servicii Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba.
(5) Serviciile de nutriţie si dietetica sunt asigurate prin încheierea unui contract de
prestări servicii de specialitate
(6) Serviciile de informare, consiliere, evaluare sociala si psihologica sunt asigurate de
către specialiştii care funcţionează in cadrul serviciului sau în structurile specializate ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Art. 9. Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi
auxiliar
(1) Personalul de specialitate este compus din:
a.) asistent medical principal (325901 )
Atribuţiile asistentului medical:
 supraveghează continuu starea de sănătate a asistaţilor şi semnalează medicului aspecte
deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
 participă la examinarea de către medici a persoanelor internate, informându-i asupra
stării şi evoluţiei acestora, şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea
tratamentului şi a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective;
 semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente, asigurând după caz,
izolarea asistaţilor bolnavi;
 îndrumă şi controlează activitatea personalului sanitar din subordine;
 interioară a serviciului social, referitor la drepturile şi îndatoririle asistaţilor;
 acordă primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenţă;
 organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic al
beneficiarilor.
b.) infirmier (532103)
Atribuţiile infirmierului:
 supraveghează cu atenţie şi în mod permanent asistaţii, răspunde pentru securitatea
vieţii asistaţilor şi ia măsuri de prevenire a accidentelor pe timpul cât îşi desfăşoară activitatea;
 urmăreşte permanent starea psihică şi fizică a asistaţilor şi sesizează conducerea
unităţii sau, după caz, asistentul medical, medicul, psihologul privind orice modificare a stării de
sănătate a asistaţilor în cel mai scurt timp;
 are obligaţia să cunoască măsurile de acordare a primului ajutor şi să le aplice în caz de
nevoie;
 însoţeşte asistaţii la aplicarea tratamentelor, a procedurilor, la internarea în spitale sau
la consult de specialitate atunci când este cazul;
 încurajează dezvoltarea autonomiei asistaţilor;
 efectuează sau participă la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor mobilizate, ori de
câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igienă;
 acordă sprijin persoanelor pentru efectuarea toaletei zilnice;
 acordă sprijin persoanelor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ploscă, urinar,
tăviţe renale şi altele asemenea).
c.) masor
 supraveghează în mod continuu starea de sănătate a asistaţilor pe perioada aplicării
procedurilor de masaj şi semnalează medicului aspecte deosebite cu privire la evoluţia şi
modificările intervenite în îngrijirea bolnavilor;
 asigură sub directa coordonare a medicului urmărirea stării de sănătate şi profilaxia
îmbolnăvirilor, educaţia pentru sănătate, redarea autonomiei asistaţilor, efectuarea tehnicilor şi
procedurilor de masaj recomandate de medic;
 execută pe baza prescripţiilor medicale şi a unei planificări, tratamentele, procedurile
medicale şi măsurile de recuperare prin masaj, în vederea recuperării medicale a asistaţilor;
 informează medicul, la cererea acestuia, despre evoluţia stării de sănătate şi gradul de
recuperare a asistaţilor şi consemnează procedurile efectuate;
 acordă primul ajutor în caz de urgenţă şi cheamă imediat medicul;
 manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine faţă de asistat;
 ţine evidenta tratamentelor şi procedurilor efectuate;
 se preocupa de aprovizionarea, utilizarea şi justificarea materialelor necesare în
efectuarea activităţii;
 utilizează şi păstrează în bune condiţii aparatura din dotare;
 pregăteşte şi verifică funcţionarea aparaturii din dotare, semnalând defecţiunile.
Art. 10. Personalului administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:
aprovizionare, mentenanţă, achiziţii, reparaţii este format din:
a.) muncitor calificat
Atribuţii muncitor calificat ( întreţinere)

 efectuează verificarea tuturor instalaţiilor, utilajelor aflate în funcţiune pentru a
identifica eventualele defecţiuni, pe care le face cunoscute administratorului sau şefului de centru
în scris, pentru a se lua măsurile de remediere;
 întocmeşte necesarul de materiale pentru reparaţii şi îl înaintează administratorului;
 răspunde de aparatele, mijloacele fixe sau obiectele de inventar cu care îşi desfăşoară
activitatea - efectuează activitatea de reparaţii în timp util în aşa fel încât să nu prejudicieze
unitatea şi răspunde de activitatea prestată;
 întocmeşte un proces verbal împreună cu contabilul cu ocazia efectuării lucrărilor,
precizând felul, locul, volumul şi materialele lucrărilor efectuate;
 execută lucrări de zugrăvit/vopsit atunci când şeful ierarhic stabileşte;
 răspunde de buna funcţionare a instalaţiei igienico- sanitare din centru.
b.) șofer
Atribuţii şofer
 cunoaşte şi aplică normele Codului rutier în vigoare;
 întreţine şi utilizează autovehiculul în condiţii optime de funcţionare;
 cunoaşte autovehiculul din punct de vedere tehnic şi îşi îmbogăţeşte cunoştinţele de
mecanică auto;
 efectuează cursele numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea unităţii;
 prezintă autovehiculul în bune condiţii în vedere efectuării inspecţiei tehnice periodice;
 toate cursele le efectuează numai în baza foilor de parcurs eliberate de conducerea
unităţii;
 răspunde la cererea conducerii unităţii ori de câte ori este solicitat pentru a transporta
bolnavii la clinici, spitale, comisie de expertiză;
 face revizia tehnică a maşinii atunci când aceasta expiră.
Art. 11. Finanţarea locuinţei protejate
(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de
calitate aplicabile.
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se realizează prin bugetul Direcţiei Generale de
Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Alba.
Art. 12. (1) Prezentul regulament constituie anexă a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi se
completează de drept cu prevederile legale în vigoare sau ulterioare.
(2) Modificarea/completarea prezentului regulament se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 273 din 25 octombrie 2018 a fost aprobată
modificarea Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 8 mai 2018 cu
modificările şi completările ulterioare, a fost aprobat Regulamentul de Organizare şi funcţionare
al direcţiei.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba prin adresa nr. 13744
din 7 noiembrie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22314 din 7
noiembrie 2018, solicită modificarea organigramei și a statului de funcţii, în sensul înfiinţării
Locuinţei protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 19 Abrud şi înființării Locuinţei
protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 18 Sîncrai prin reorganizarea Casei de tip
familial nr. 8 Sîncrai, cu scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite beneficiarilor- persoane
adulte cu dizabilităţi. Aceste modificări duc la desfiinţarea respectiv înfiinţarea unor posturi de
natură contractuală în concordanţă cu Nomenclatorul serviciilor sociale şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a acestora.
De asemenea se solicită transformarea unor posturi ocupate de natură contractuală ca
urmare a promovării titularilor acestora în gradul imediat superior al funcţiei deţinute precum şi
desfiinţarea/înfiinţarea unor posturi pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor sociale şi a
activităţilor auxiliare în concordanţă cu nomenclatorul de organizare a acestora.
Datorită modificărilor intervenite în structura serviciilor sociale se impune şi modificarea
unor anexe la Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei.
Potrivit art. 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean aprobă modificarea
organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale instituțiilor
publice de interes județean, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, am iniţiat proiectul de hotărâre
înregistrat cu nr. 317 din 9 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
Biroul resurse umane
Nr. 22531/09.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii
şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
Conform art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul județean are
”atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean,
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean”, respectiv ”aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 13744/07.11.2018 înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu
nr. 22314/07.11.2018, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba solicită
modificarea organigramei şi a statului de funcții, după cum urmează:
I. Ca urmare a promovării în grad imediat superior a personalului:
 La Casa de tip familial nr. 8 Sâncrai
- transformarea postului ocupat de psihopedagog în post de psihopedagog principal
 La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sîncrai
- transformarea postului ocupat de psihopedagog în post de psihopedagog principal
- transformarea unui post ocupat de educator în post de educator principal
Articolul 31 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precizează faptul că: ”În situaţia în
care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii,
grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care
acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.”
II. Pentru înfiinţarea Locuinţei protejate pentru personae adulte cu dizabilităţi nr. 19
Abrud:
- înființarea unui post de asistent social principal;
- înființarea unui post de asistent medical;
- înființarea unui post de maseur;
- înființarea a 5 posturi de infirmier;
- înființarea unui post de muncitor calificat I;
- înființarea unui post de șofer I.
III. Pentru înfiinţarea Locuinţei protejate pentru personae adulte cu dizabilităţi nr. 18
Sîncrai prin reorganizarea Casei de tip familial nr. 8 Sâncrai:
- desființarea postului de șef centru;
- desființarea postului de psihopedagog principal;
- desființarea a patru posturi ocupate de educator principal;
- desființarea unui post vacant de educator debutant;
- desființarea a 4 posturi vacante de asistent medical;
- desființarea unui post vacant de asistent medical debutant;
- desființarea postului de referent IA;
- desființarea postului de paznic;
- înființarea a şapte posturi de infirmier;
- înființarea unui post vacant de asistent medical principal;
IV. Înfiinţări/desfiiinţări de posturi de natură contractuală
 La Compartimentul asistență maternală – Asistenți Maternali Profesioniști








- înființarea a două posturi de asistent maternal profesionist
La Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud
- desființarea unui număr de 10 posturi vacante de infirmier.
La Casa de tip familial nr. 1 Aiud
- înființarea unui post de psihopedagog principal;
- înființarea unui post de referent IA;
- înființarea unui post de magaziner;
La Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sîncrai
- înfiinţarea unui post de șef centru
- înființarea unui post de paznic.
- desființarea unui post de magaziner;
La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică Galda de Jos
- desființarea postului ocupat de adjunct șef centru
- înființarea unui post de inspector gradul IA cu studii de scurtă durată.

În conformitate cu precederile art. 8 alin 1 din Regulamentul - cadru de organizare și
funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin H.G. nr.
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare: “Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei generale se
aprobă de consiliul judeţean …, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea
atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.”
Modificările aduse organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba nu duc la creşterea numărului de posturi față de structura aprobată anterior.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi
Protecţia Copilului Alba se aprobă de consiliul judeţean în conformitate cu prevederile art 8 alin.
2 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială
și protecția copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017. Potrivit regulamentului „Consiliile judeţene
sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aprobă, prin hotărâre, regulamentul
de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale, pe baza prevederilor prezentului regulamentcadru şi în conformitate cu nevoile locale.”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere și în
conformitate cu prevederile art. 113 alin. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu
modificările şi completările ulterioare, ce prevede faptul că ”Regulamentele-cadru de organizare
şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal a
acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie
aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti” propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Alba.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Suciu
Întocmit,
Niculina Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „ Strategiei Judeţului Alba
în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședința ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere :
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţului
Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023”;
- raportul de specialitate nr. 20253 din 10 octombrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării știinţifice nr. 4456 din 8 iulie 2015
privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale
consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă „Strategia Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării
profesionale VET în perioada 2018-2023”, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul accesare şi
coordonare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Art. 3. Prin intermediul Secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Direcţiei
dezvoltare şi bugete, Direcției juridică și relașii publice şi Serviciului accesare şi coordonare
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 267
Alba Iulia, 5 octombrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul
educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023”
Educaţia şi formarea profesională trebuie să fie o prioritate a guvernării pentru orice
naţiune preocupată de prezentul şi viitorul ei. Creşterea economică inteligentă este realizabilă
prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare sustenabilă, fiind necesară orientarea spre
o creştere economică incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei.
În plan economic se asistă la un fenomen de îmbătrânire a forţei de muncă calificate, la
o rată ridicată a şomajului în rândul tinerilor de 15-24 ani (16,8% în România şi 26,7% în
Regiunea Centru în trimestrul I 2018) şi o nevoie tot mai acută a companiilor de forţă de muncă
calificată, ceea ce generează o provocare adresată mediului educaţional de adaptare a ofertei
educaţionale şi a competenţelor profesionale la solicitările pieţei muncii.
În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului şi asigurarea cadrului necesar furnizării serviciilor
publice de interes județean (educaţia), conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice
locale și în concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020 a
inițiat elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și Strategia județului Alba în
domeniul educaţiei şi formării profesionale VET.
Perspectiva de elaborare a strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării
profesionale VET are la bază şi calitatea de membru a Consiliului Judeţean Alba, alături de alţi
actori sociali, în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Alba,
organism consultativ care contribuie la elaborarea, avizarea, monitorizarea planurilor de acţiune
pentru învăţământul profesional şi tehnic, analizează şi avizează planul de şcolarizare în ÎPT.
De asemenea, Consiliul Judeţean Alba asigură finanţarea Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba, instituţie care asigură servicii de asistenţă pshihopedagogică şi
orientare şcolară şi profesională în judeţ.
Rolul asumat de Consiliul Judeţean Alba în elaborarea şi implementarea acestei
Strategii este de a reuni şi corela perspectivele tuturor actorilor implicaţi la nivel judeţean şi de
a structura o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada
următoare la nivel judeţean în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET.
Strategia şi-a propus să identifice măsurile concrete de acţiune care să vină în sprijinul
unei formări profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată nevoilor
mediului de afaceri, implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât relaţiile
între ei să devină funcţionale şi să aducă rezultate.
Astfel, obiectivul principal al elaborării strategiei este asigurarea unei forţe de muncă
calificate în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin
asigurarea unor relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul
educaţiei şi formării profesionale.
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 91 alin.
1 lit. b, art. 91 alin. 3 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem
spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba „Strategia județului Alba în domeniul educaţiei şi
formării profesionale VET în perioada 2018-2023”.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Serviciul accesare şi coordonare proiecte
Nr. 20253/10.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Judeţului Alba în domeniul
educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023”

În conformitate cu prevederile art. 91 alin 3 litera d) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, consiliile județene au atribuții în adoptarea de strategii, prognoze
și programe de dezvoltare economico-socială a județului și de a asigura măsurile de ordin
organizatoric și financiar pentru realizarea acestora. În acest context, Consiliul Județean Alba a
aprobat prin Hotărârea nr. 130/31.07.2014 Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada
2014-2020.
Documentul aprobat asigură cadrul general necesar stabilirii coordonatelor de
dezvoltare socio-economică a județului Alba în perioada menționată precum și corelarea
acestora cu resursele financiare disponibile sau potențiale, ce vor putea fi angrenate în vederea
asigurării implementării planului de programe și proiecte aferent Strategiei în perioada 20142020.
Dat fiind faptul că ”Strategia de dezvoltare a județului Alba pe perioada 2014-2020”
prezintă direcții majore de evoluție pornind de la analiza diagnostic a situației existente la nivel
de județ, în domeniile de activitate în care administrația județeană are competenţe atribuite prin
lege, a fost necesară abordarea sectorială a fiecărui domeniu de activitate subsecvent strategiei
de dezvoltare a județului.
În acest sens, s-a considerat oportună elaborarea Strategiei Judeţului Alba în
domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023, de către aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Alba împreună cu actorii relevanţi din domeniu.
Perspectiva de elaborare a strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării
profesionale VET are la bază:
- atribuțiile Consiliului Județean Alba stabilite prin Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale privind dezvoltarea economico-socială a judeţului (art. 91, 1b), gestionarea
serviciilor publice din subordine (art. 91, (1) d, (5) a)1. Educaţia), cooperarea
interinstituţională în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public judeţean (art. 91, (1) e, (6) a), b), c);
- prevederile Ordinului nr. 4456/2015, conform căruia consiliul judeţean este membru în
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), organism consultativ
care contribuie la elaborarea, avizarea, monitorizarea PLAI şi PRAI (planuri de acţiune
pentru învăţământul profesional şi tehnic), analizează şi avizează planul de şcolarizare în
ÎPT;
- prevederile Ordinului nr. 5555/2011, conform căruia consiliul judeţean asigură finanţarea
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, instituţie care asigură servicii de
asistenţă pshihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională.
Strategia şi-a propus să identifice măsurile concrete de acţiune care să vină în sprijinul
unei formări profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată nevoilor
mediului de afaceri, implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât relaţiile
între ei să devină funcţionale şi să aducă rezultate.
Astfel, obiectivul principal al elaborării strategiei este asigurarea unei forţe de
muncă calificate în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba
prin asigurarea unor relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din
domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Rolul asumat de Consiliul Judeţean Alba în elaborarea şi implementarea acestei
Strategii este de a reuni şi corela perspectivele tuturor actorilor implicaţi la nivel judeţean şi de

a structura o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada
următoare la nivel judeţean în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei Judeţului Alba în domeniul
educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023 au fost:
a) Analiza sistemului de educaţie şi formare profesională VET în judeţul Alba (cuprinde
profilul economic al judeţului şi perspectivele de dezvoltare economică, infrastructura VET –
furnizorii de formare profesională iniţială şi continuă, beneficiarii formării profesionale – elevi,
tineri, adulţi, şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, infrastructura suport VET instituţii, organizaţii, parteneriate);
b) Formularea obiectivului strategic, stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor
specifice, identificarea domeniilor prioritare de intervenție;
c) Consultarea publică a actorilor relevanţi în domeniu (reprezentanţi ai mediului de
afaceri, instituţiilor responsabile pentru formarea profesională iniţială şi continuă, autorităţi
publice locale, reprezentanţi ai sectorului non-guvernamental) – în cadrul a 4 întâlniri tehnice
organizate în lunile iunie-iulie 2018 în Blaj, Sebeş, Cîmpeni, Alba Iulia au avut loc dezbateri pe
teme abordate în strategie precum pregătirea profesională a forţei de muncă în acord cu
cerinţele angajatorilor şi perspectivele de dezvoltare economică, funcţionalitatea cadrului de
reglementare a învăţământului profesional şi tehnic. Măsurile de intervenţie identificate în urma
dezbaterilor publice au fost cuprinse în Planul de acţiune pentru VET care a fost, la rândul lui,
supus consultării participanţilor la dezbaterile tehnice, în luna august 2018.
d) Elaborarea documentului strategic, incluzând şi planul de acţiuni pentru
implementarea strategiei, structurat după direcţiile de acţiune şi obiectivele specifice.
e) Consultarea publică a proiectului strategiei în perioada 03.10.2018 – 24.10.2018, în
conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
deschisă participării tuturor cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului
Judeţean Alba la link-ul http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2018/10/StrategieVET_final-2018.pdf.
Toate amendamentele oportune și pertinente au fost inserate în textul final al ”Strategiei
Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023”.
În urma consultării publice nu a fost înregistrată nicio solicitare de dezbatere publică de
către "o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9).
Documentul strategic cuprinde următoarele capitole:
Introducere. Educaţia şi formarea profesională VET – o prioritate pentru judeţul Alba
Cap. I. Cererea de forţă de muncă în judeţul Alba
Cap. II. Infrastructura VET – furnizorii de formare profesională
Cap. III. Oferta de forţă de muncă în judeţul Alba
Cap. IV. Infrastructura suport VET – instituţii, organizaţii şi parteneriate
Cap. V. Analiza SWOT a educaţiei şi formării profesionale VET în judeţul Alba
Cap. VI. Perspective: viziune, scop, obiective şi plan de acțiune
Cap. VII. Implementarea şi monitorizarea Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi
formării profesionale VET în perioada 2018-2023
Direcțiile de acțiune formulate sunt următoarele:
D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de învățământ tehnologic,
autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea profesională iniţială şi
continuă VET
D2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională iniţială
şi continuă în domeniul profesional şi tehnic din judeţul Alba
D3. Asigurarea unei mai bune informări a elevilor, părinţilor, şomerilor şi persoanelor în
căutarea unui loc de muncă privind oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul
tehnologic, în judeţul Alba
În consecință, propunem spre aprobare Consiliului Județean Alba prezentul proiect de
hotărâre în forma prezentată.
Director executiv,
Marian Florin AITAI

Şef serviciu,
Lenica BUCUR
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GLOSAR DE TERMENI
ADSEA – Asociaţia pentru Dezvoltare Socio - Economică Alba
AELS – Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și
Elveția)
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
AJPIS - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări
ANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale
ANPIS - Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
APL – Autoritate Publică Locală
CA – Cifra de Afaceri
CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională
CCIA – Camera de Comerţ şi Industrie
CCD – Casa Corpului Didactic
CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
CJ – Consiliul Judeţean
CJRAE - Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
CL – Consiliu Local
CLDPS - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
CNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
COR - Clasificarea ocupaţiilor din România
CROFP – Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională
DADR – Direcţia pentru Agricultură judeţeană
ECVET - Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională
EURES - European Employment Services
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IMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INS – Institutul Naţional de Statistică
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
ITM - Inspectoratul Teritorial de Muncă
ISD – Investiții Străine Directe
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale
MMJS - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
ONG – Organizaţii Non - Guvernamentale
PAS - Plan de Acţiune a Şcolii
PCLM – persoane în căutarea unui loc de muncă
PIB – Produs Intern Brut
PLAI - Plan Local de Acţiune în Învăţământ
POR – Programul Operaţional Regional
POS CCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
POS DRU - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PRAI - Plan Regional de Acţiune în Învăţământ
SEE - Spaţiul Economic European
TIC – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
UE – Uniunea Europeană
VAB – Valoarea Adăugată Brută
VET - Vocational Educational Training - Învățământ Profesional și Tehnic – ÎPT
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Introducere. Educaţia şi formarea profesională VET – o prioritate
pentru judeţul Alba
Educaţia şi formarea profesională trebuie să fie o prioritate a guvernării pentru orice
naţiune preocupată de prezentul şi viitorul ei. Creşterea economică inteligentă este realizabilă
prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare sustenabilă, fiind necesară orientarea
spre o creştere economică incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea
sărăciei.1
Reformele în domeniul educaţiei şi formării profesionale în România (în sensul
reducerii rolului ministerelor economice în formarea profesională, renunţarea la şcoala
profesională, modificări succesive ale legii educaţiei) au determinat o deteriorare treptată a
nivelului de calificare a resursei umane pregătite de învăţământul profesional, degradarea
imaginii sociale a şcolii profesionale, ajungându-se la situaţia în care un parcurs de formare în
şcoala profesională să fie considerat de elevi şi părinţi mai degrabă o ultimă soluţie decât o
alegere. Revenirea la şcoala profesională de trei ani şi dezvoltarea învăţământului dual din
ultimii ani au reafirmat importanţa pregătirii practice în tranziția de la școală la viața activă şi
necesitatea implicării active şi colaborării reprezentanților sistemului de educație și ai pieței
muncii în formarea tinerei generaţii.
În plan economic se asistă la un fenomen de îmbătrânire a forţei de muncă calificate,
la o rată ridicată a şomajului în rândul tinerilor de 15-24 ani (20,6% în România şi 23,7% în
Regiunea Centru în anul 2016) şi o nevoie tot mai acută a companiilor de forţă de muncă
calificată, ceea ce generează o provocare adresată mediului educaţional de adaptare a ofertei
educaţionale şi a competenţelor profesionale la solicitările pieţei muncii.
În acest context, Consiliul Județean Alba ca autoritate publică locală cu atribuții de
coordonare a autorităților publice locale și de asigurare a cadrului necesar furnizării serviciilor
publice de interes județean, conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și în
concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pe perioada 2014-2020 a inițiat
elaborarea unui set de strategii sectoriale, printre care și Strategia județului Alba în
domeniul educaţiei şi formării profesionale VET.
Obiectivul principal al elaborării strategiei este asigurarea unei forţe de muncă
calificate în domeniul tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin
asigurarea unor relaţii funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul
educaţiei şi formării profesionale.
Strategia îşi propune să identifice măsurile concrete de acţiune care să vină în sprijinul
unei formări profesionale de calitate în domeniul tehnic, în judeţul Alba, adaptată nevoilor
mediului de afaceri, implicând în acest demers actori activi ai pieţei muncii, astfel încât
relaţiile între ei să devină funcţionale şi să aducă rezultate.

1

Valori incluse de Comisia Europeană în Strategia Europa 2020
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Strategia a fost elaborată pornind de la o analiză a profilului economic al judeţului
Alba şi a perspectivelor de dezvoltare economică, cu impact asupra cererii de forţă de muncă
reprezentată de mediul de afaceri. Analiza a cuprins apoi infrastructura VET, însemnând
furnizorii de formare profesională iniţială şi continuă, cei care pregătesc forţa de muncă
calificată din economie, urmând analiza ofertei de forţă de muncă din judeţul Alba – elevi,
tineri, adulţi, şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, beneficiari ai formării
profesionale. La finalul analizei a fost abordată infrastructura suport VET, însemnând
instituţiile, organizaţiile, parteneriatele care sprijină în România, în general şi în judeţul Alba,
în special, formarea profesională în domeniul tehnic.
Identificarea problemelor a fost urmată de elaborarea unor propuneri alternative de
rezolvare, respectiv de formularea direcţiilor de acţiune, a obiectivelor şi activităţilor pentru
perioada 2018-2023.
Realizarea Strategiei judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale
VET în perioada 2018-2023 a fost un demers realizat în parteneriat cu reprezentanţi ai
mediului de afaceri, instituţiilor responsabile pentru formarea profesională iniţială şi continuă,
autorităţi publice locale, reprezentanţi ai sectorului non-guvernamental. Intenţia este ca acest
proces de evaluare a domeniului educaţiei şi formării profesionale în domeniul tehnologic să
continue cu acţiuni concrete, stabilite de comun acord în grupuri de lucru la care să participe
toţi actorii implicaţi în acest domeniu.
Rolul asumat de Consiliul Judeţean Alba în elaborarea şi implementarea acestei
Strategii este de a reuni şi corela perspectivele tuturor actorilor implicaţi la nivel judeţean şi
de a structura o planificare realistă şi asumată a intervenţiilor ce vor avea loc în perioada
următoare la nivel judeţean în domeniul educaţiei.
Repere în învăţământul profesional şi tehnic din România
Legea învăţământului din 1995 – desfiinţarea sistemului de formare profesională gestionat de
ministerele economice din diferite domenii (transporturi, turism, comerţ, agricultură, construcţii,
energie, etc.) şi transferul responsabilităţilor către Ministerul Educaţiei
2009-2012 Şcoala profesională dispare din sistemul de educaţie şi planul de şcolarizare aferent
învăţământului profesional şi tehnic este transferat liceelor tehnologice
2012 Reînfiinţarea învăţământului profesional prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu sincope
în funcţionalitatea învăţământului profesional; prima şcoală profesională în sistem dual din
România la Braşov – Şcoala Profesională Germană Kronstadt
2013 Inaugurarea Şcolii Profesionale Germane Alba Iulia
2014-2015 Şcoala profesională cu durata de trei ani (după clasa a VIII-a); selecţia elevilor pentru
şcoala profesională înainte de repartizarea la liceu a absolvenţilor de gimnaziu
După 2014 Dezvoltarea modelului de învăţământ dual în anumite zone ale României (ex. în
Regiunea Centru la Braşov, Făgăraş, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Sibiu)
2017-2018 Învăţământul profesional dual promovat la nivel naţional prin OUG 81/2016 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
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Aspecte conceptuale privind domeniul educaţiei şi
formării profesionale VET

VET
Vocational Educational Training

ÎPT
Învățământ Profesional și Tehnic

Este învățământ și formare pentru dobândirea de competențe tehnice și specifice
unui loc de muncă

Funcţionalitatea sistemului de educaţie şi formare profesională VET

Profil
economic al
judeţului
Necesar
personal,
calificări

Cantitativă – nr. elevi, nr.
şomeri, nr. PCLM
Calitativă – calitatea pregătirii
profesionale

Infrastructură suport VET
CNDIPT, ISJ, CJRAE, CLDPS
AJOFM, AJPIS, CJ, CL

Infrastructură VET – unităţi de
învăţământ/furnizori de formare
profesională, profile de pregătire, ateliere de
practică, firme colaboratoare
Resurse umane – cadre didactice, maiştri,
tutori, mentori, formatori
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Referinţe legislative în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET

 Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare
 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, republicată
 Legea nr. 82 din 30 martie 2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (cu privire la organizarea
învăţământului dual)
 Hotărârea Guvernului nr. 556 din 25 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată
 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în
domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
 Ordinul nr. 5555 din 7 octombrie 2011 al ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă
educaţională
 Ordinul nr. 4456 din 8 iulie 2015 al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale
consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic
 Ordinul nr. 3914 din 18 mai 2017 referitor la aprobarea reperelor metodologice privind
proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a şi a X-a,
ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional
 Ordinul nr. 4798 din 31 august 2017 al ministrului educaţiei naţionale privind
aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual
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În ce fel este sprijinit VET?

La nivel european:
 CEDEFOP este Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și
sprijină elaborarea și aplicarea politicilor europene referitoare la VET
 Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională
(ECVET) sprijină studiile și munca în străinătate simplificând procedurile de
recunoaștere a competențelor și a cunoștințelor profesionale
 Alianța Europeană pentru Ucenicii, Corpul european de solidaritate
 Site-ul de educație și formare al Comisiei Europene
 Programul Erasmus+
 Săptămâna europeană a competențelor profesionale (ex. 5-9 nov. 2018)

La nivelul României:
 CNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
aflat în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale
 Programul naţional „2017 – anul învăţământului profesional şi tehnic în
România”
 Platforma Alege-ţi drumul - http://www.alegetidrumul.ro/
 Portalul EPROFU.RO, Catedra tehnică virtuală - https://eprofu.ro/tehnic/
 Programul Erasmus+

La nivel regional:
 Consorţiu Regional - structură managerială consultativă a Consiliilor pentru
Dezvoltare Regională pentru domeniile învăţământ profesional şi tehnic, ocupare şi
dezvoltare a resurselor umane
 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru – rol în dezvoltarea regională prin
elaborarea de strategii de dezvoltare regională, studii tematice, finanţare investiţii în
sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltarea locală, IMM-uri din
fonduri europene prin programele operaţionale (POR, POS CCE)

La nivel judeţean:
 Comitet Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) - structură
managerială consultativă reunind actori relevanţi din mediul educaţional tehnologic,
mediul de afaceri, patronate, mediul public (APL şi instituţii publice), mediu ONG
 Târgul liceelor şi meseriilor
 Campania Caravana meseriilor
 Evenimente gen „Săptămâna meseriilor” în şcolile gimnaziale
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Cap. I. Cererea de forţă de muncă în judeţul Alba
1.1. Profilul economic al judeţului
În judeţul Alba, agricultura reprezintă 6,8% din PIB, industria 33,4% din PIB,
construcţiile 4,1% din PIB, serviciile 44,2% din PIB, iar TIC 1,1% din PIB2. Astfel, la nivel
naţional, judeţul Alba se află pe locul 4 după judeţele Prahova, Constanţa şi Argeş, fiind
cel mai industrializat judeţ din Regiunea Centru. De asemenea, analizând, la nivelul
Regiunii Centru, contribuția județelor la formarea Valorii Adăugate Brute (VAB), s-a
constatat că judeţul Alba se situează pe locul 4, după județele Brașov, Sibiu și Mureş.
Prin urmare, economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul
serviciilor și al industriei - în special industria prelucrătoare. În prezent pilonii principali
ai industriei judeţului Alba care au cea mai mare pondere sunt:
 fabricarea autovehiculelor de transport;
 industria de prelucrare a lemnului;
 industria alimentară;
 fabricarea echipamentelor electrice.
Acestora li se adaugă următoarele domenii care au o pondere mai mică în economia
judeţului: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, fabricarea produselor din minereuri
nemetalifere.

Sursa: DRS Alba

2

Date INS, Eurostat 2018 în Studiu privind potențialul de dezvoltare şi perspectivele economice ale Regiunii
Centru, beneficiar ADR Centru, mai 2018, p. 73
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La finalul anului 2016, soldul investiţiilor străine directe (ISD) în întreprinderile cu
cel puțin 20 de salariați şi în întreprinderile atipice3 din judeţul Alba era de 1.075 milioane
euro, reprezentând 18% din soldul ISD la nivelul Regiunii Centru, comparativ cu 35% în
județul Brașov, 28% în județul Mureș 15% în județul Sibiu, câte 2% în fiecare din județele
Covasna şi Harghita.4 La nivel naţional, judeţul Alba se situa în anul 2016 pe locul 11 din
punct de vedere a investiţiilor străine directe.
Analizând judeţul Alba din perspectiva contribuției la activitatea de comerț
exterior, se poate spune că în anul 2017 judeţul Alba a contribuit cu 3,9% (locul 7) în totalul
exporturilor realizate la nivel naţional, iar importurile au reprezentat o pondere de 1,9% (locul
12) din totalul importurilor realizate la nivel național, rezultând o balanță comercială
pozitivă la nivel județean.
La nivelul Regiunii Centru funcționează aproximativ 12% din numărul total de
întreprinderi existent la nivel național (date 2015). În cadrul regiunii, în județul Alba
funcționează 12,97% din întreprinderile active la nivel regional, în judeţul Braşov
30,52%, în județul Mureș 20,85%, în județul Sibiu 17,45%, în județul Harghita 11,94%, iar în
județul Covasna 6,16%. Structura corespunde cu contribuția județelor la formarea valorii
adăugate brute, şi implicit la formarea PIB-ului regional.
În ceea ce priveşte dinamica întreprinderilor nou create la 1000 de locuitori în judeţul
Alba, după o tendinţă de scădere în perioada 2010-2014, s-a înregistrat o creştere la 5,53
întreprinderi nou create/1000 locuitori, comparativ cu 4,46 în judeţul Braşov, 4,37 în
judeţul Sibiu sau media regională de 3,98.5
Din punctul de vedere a contribuţiei la formarea cifrei de afaceri la nivelul Regiunii
Centru, judeţul Alba se situează după judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu, dar înregistrează o
dinamică mai accentuată de la aproximativ 10% în 2008 la 14% în 2015, în timp ce, în cifre
absolute, valoarea cifrei de afaceri se dublează în această perioadă.6
Analizând corelaţia la nivelul judeţului Alba între numărul de unităţi economice active
şi cifra de afaceri realizată la nivelul principalelor sectoare de activitate (a se vedea Tabelul
1), se constată că cea mai ridicată cifră de afaceri medie (cifra de afaceri/unitate economică
activă) se obţine în domeniul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat, urmat de domeniul industriei prelucrătoare (în creştere de la 6,77
milioane lei în 2015 la 8,78 milioane lei în 2016) şi domeniul industriei extractive. Creşteri
ale cifrei de afaceri medie anuală se înregistrează şi în domeniul comerţului (de la 1,60
milioane lei în 2015 la 1,80 milioane lei în 2016), dar şi al transportului şi depozitării (de la
1,23 milioane lei în 2015 la 1,31 milioane lei în 2016).
3

Întreprinderi sub 20 de salariați, dar cu cifra de afaceri sau capitalul social de peste 30 milioane lei sau care au
atras credite pe termen lung de la investitorii străini direcți sau de la companii nerezidente din grupul acestora în
valoare de peste 15 milioane lei
4
Cf. Raportului BNR privind Investițiile străine directe în 2016, citat în Studiu privind potențialul de dezvoltare
şi perspectivele economice ale Regiunii Centru, beneficiar ADR Centru, mai 2018, p. 19
5
Date INS România, cf. Studiu privind potențialul de dezvoltare şi perspectivele economice ale Regiunii Centru,
beneficiar ADR Centru, mai 2018, p. 51
6
Ibidem, pp. 96-97
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Comparativ cu cifra de afaceri la nivel de ramură a economiei naţionale, aferentă
anului 2016, cele mai ridicate valori ale investiţiilor nete au fost făcute în domeniul
distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (188 lei
investiţii la 1000 lei cifră de afaceri), urmat de industria extractivă (176 lei investiţii la 1000
lei cifră de afaceri), de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat, respectiv sănătate şi asistenţă socială (160 lei investiţii la 1000 lei cifră de
afaceri) şi industria prelucrătoare (108 lei investiţii la 1000 lei cifră de afaceri). Analizând
evoluţia investiţiilor nete la 1000 lei cifră de afaceri în anul 2016 comparativ cu anul 2015,
se constată creşteri în domeniile comerţ, hoteluri şi restaurante, informaţii şi comunicaţii,
respectiv sănătate şi asistenţă socială.

Tabel. 1. Cifra de afaceri medie şi investiţiile nete la 1000 lei cifră de afaceri pe ramuri ale
economiei naţionale, la nivelul judeţului Alba (calculate pe baza datelor din Anexa 1)
Cifra de afaceri medie
Activităţi ale economiei naţionale - secţiuni
(CAEN Rev.2)

Total

Investiţii nete la 1000 lei CA

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2015

Anul 2016

Milioane
lei RON

Milioane lei
RON

Lei

Lei

1,85

2,16

117

100

…

…

…

…

B Industria extractiva

5,74

5,15

200

176

C Industria prelucrătoare

6,77

8,78

153

108

17,86

17,72

205

160

E Distribuția apei; salubritate, gestionarea
deșeurilor, activităţi de decontaminare

2,57

2,95

661

188

F Construcții

1,01

1,07

66

57

G Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor

1,60

1,80

22

82

H Transport si depozitare

1,23

1,31

114

96

I Hoteluri si restaurante

0,36

0,40

83

89

J Informații si comunicații

0,61

0,58

83

93

0,27

0,25

141

95

P Învăţământ

0,17

0,15

100

100

Q Sănătate si asistenta sociala

0,33

0,34

128

160

A Agricultura, silvicultura si pescuit

D Producția si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer condiționat

K Intermedieri financiare si asigurări
L Tranzacții imobiliare
M Activităţi profesionale, științifice si tehnice
N Activităţi de servicii administrative si
activităţi de servicii suport

R Activităţi de spectacole, culturale si recreative

0,41
0,43
76
S Alte activităţi de servicii
Notă: ... – lipsă date
Sursa: calcule pe baza datelor furnizate de INS România, baze de date Tempo-online, septembrie 2018
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O serie de întreprinderi din judeţul Alba sunt prezente în lanțuri de creare de valori,
supraregionale și globale, în domenii precum:
 Industria auto, construcţii de maşini şi instalații cu produse din industria prelucrătoare de
metale, electronică/electrotehnică şi sisteme de siguranță – Star Transmission Cugir, Star
Assembly, Bosch Rexroth, IAMU, Nova Grup, VCST Automotive Production Alba,
SEWS România;
 Industria alimentară și de prelucrare a produselor alimentare:
- industria de băuturi - Romaqua Group SA, Jidvei;
- lapte și produse lactate – Albalact, Alpin 57 Lux (îngheţată), Biomilk, Binal
Mob (Torockoi);
- carne și prelucrarea produselor din carne - Transavia;
- condimente – Solina România (ex Supremia Grup);
- miere – Apidava;
 Industria lemnului şi mobilei - Holzindustrie Schweighofer, Kronospan, Transilvania
Production, Savini Due, Atero;
 Industria textilă – producția de piese de îmbrăcăminte, pielărie - Rekord, Matin Maier,
Arieșul Conf, Ciserom, Galway Sport, Rapel, Fair Play Impex, Lenjerie Werk 83;
 Industria porțelanului - Apulum, IPEC, Axa Porcelaine;
 Industria betonului și a produselor din beton pentru construcții - Prebet Aiud, Elis Pavaje,
Florea Grup;
 Industria metalurgică - Saturn;
 Industria hârtiei și cartonului - Pehart TEC.
De asemenea, judeţul Alba are avantaj comparativ la nivelul Regiunii Centru pentru
următoarele categorii de mărfuri7:
- cele mai performante: produse din lemn, exclusiv mobilier; hârtie şi articole din acestea;
încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare; articole din piatră, ipsos, ciment,
ceramică, sticlă şi alte materiale similare;
- performante: produse vegetale; produse alimentare, băuturi şi tutun; materiale plastice,
cauciuc şi articole din acestea;
- cu potenţial: animale vii şi produse animaliere; grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale;
mijloace şi materiale de transport; instrumente şi aparate optice, fotografice,
cinematografice, medico-chirurgicale, ceasuri, instrumente muzicale;
- neperformante: produse minerale; produse chimice; piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi
produse din acestea; metale comune şi articole din acestea.
La nivelul Regiunii Centru au fost identificate următoarele domenii de specializare
inteligentă8:
 Industria auto şi mecatronica
 Industria aerospaţială
7
8

Ibidem, pp. 73-74
Cf. Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2014-2020, versiunea septembrie 2017
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Sectorul agroalimentar
Industria uşoară
Mediul construit sustenabil
Silvicultura, prelucrarea lemnului şi industria mobilei
Sectorul IT şi industriile creative
Sectorul medical şi farmaceutic
Turismul balnear

Dintre acestea, la nivelul judeţului Alba sunt dezvoltate, în mod special, următoarele
domenii: industria auto şi mecatronica, sectorul agroalimentar, industria uşoară, silvicultura,
prelucrarea lemnului şi industria mobilei.
În acelaşi timp, existenţa unor structuri de susţinere a mediului de afaceri şi de
cercetare-inovare, precum clustere – Clusterul Prelmet Transilvania (Cugir) în domeniul
prelucrărilor metalice, Transylvania Lands Cluster în domeniul turismului şi serviciilor,
centre de formare profesională - Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare
Profesională Cugir (CROFP Cugir) care asigură formarea în meserii precum cele din
domeniul automotive şi prelucrări metalice, structuri de transfer tehnologic Compartimentul pentru Transfer Tehnologic (CTT) din cadrul Universității „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia şi în perspectivă Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic Cugir,
reprezintă premise pentru dezvoltarea domeniilor economice de interes pentru judeţul Alba.
De asemenea, formarea Consorțiului Clusterelor ”TRANSYLVANIA”din Regiunea Centru
permite cooperarea trans-sectorială în cadrul Regiunii Centru.
În concluzie, economia județului Alba este predominant îndreptată spre sectorul
serviciilor și al industriei, în special industria prelucrătoare (fabricarea autovehiculelor de
transport, industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, fabricarea
echipamentelor electrice), înregistrându-se evoluţii pozitive la nivelul cifrei de afaceri,
investiţiilor nete, investiţiilor străine directe, activităţii de comerţ exterior.
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1.2.

Structura şi dinamica forţei de muncă

Pe baza datelor furnizate de INS România, în anul 2016, la nivelul judeţului Alba, din
populaţia rezidentă (333,49 mii persoane), 62% (206,8 mii persoane) reprezintă resurse de
muncă, 50,52% (168,5 mii persoane) reprezintă populaţie activă civilă şi 47,94% (159,9
mii persoane) reprezintă populaţie ocupată civilă.

Figura 1. Distribuţia populaţiei după participarea la activitatea economică la nivelul judeţului
Alba, anul 2016 (mii persoane)
Populaţia rezidentă: 333,49
Resursele de muncă*: 206,8

Populaţia în afara
resurselor de
muncă: 126,69

Populaţie activă civilă**: 168,5

Populaţie ocupată civilă***: 159,9

Salariaţi: 84,21

(A)

(I) + (C)

(S)

Populaţie în pregătire profesională
şi alte categorii de populaţie în
vârstă de muncă: 38,3
Şomeri
înregistraţi:
8,57

Alte
categorii:
75,69
Agricultură, silvicultură, piscicultură: 3,14
Industrie + construcţii: 41,19
Servicii: 39,88

Note: * Resursele de muncă includ populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum şi persoanele sub şi
peste vârsta de muncă aflate în activitate.
** Populația activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi gradul de ocupare a
populaţiei, cuprinzând populaţia ocupată civilă şi şomerii înregistraţi.
*** Populaţia ocupată civilă cuprinde (1) salariaţi, (2) patroni-conducători de unităţi private, (3) lucrători
pe cont propriu, (4) lucrători familiali neremuneraţi.
Sursa: INS România, Tempo-online, Septembrie 2018

Rata de ocupare a resurselor de muncă (raportul, exprimat procentual, dintre
populaţia ocupată civilă şi resursele de muncă), în anul 2016, era în judeţul Alba de 77,3%,
mai ridicată decât cea de la nivelul Regiunii Centru de 69,5% sau cea de la nivel
naţional de 66,2%.
În judeţul Alba, anul 2016, populaţia ocupată civilă era cea mai numeroasă în
industria prelucrătoare (31,02%), urmată de agricultură, silvicultură şi pescuit (21,51%),
respectiv comerţ (14,20%).
Analizând evoluţia populaţiei ocupate în perioada 2014-2016, pe activităţi ale
economiei naţionale, se constată o scădere a populaţiei ocupate în agricultură, silvicultură şi
pescuit cu 24,06%, precum şi creşteri în industria prelucrătoare cu 18,66%, construcţii cu
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21,05%, informaţii şi comunicaţii cu 20%, hoteluri şi restaurante cu 10,34%, sănătate şi
asistenţă socială cu 12,50%.

Tabel 2. Populaţia ocupată civilă în judeţul Alba, în perioada 2014-2016, pe activităţi ale
economiei naţionale
Activităţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2)

Anul 2014

A Agricultura, silvicultura si pescuit
B Industria extractiva
C Industria prelucrătoare
D Producția si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer condiționat
E Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,
activităţi de decontaminare
F Construcții
G Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor
H Transport si depozitare
I Hoteluri si restaurante
J Informații si comunicații
K Intermedieri financiare si asigurări
L Tranzacții imobiliare
M Activităţi profesionale, științifice si tehnice
N Activităţi de servicii administrative si activităţi de
servicii suport
O Administrație publica si apărare; asigurări sociale
din sistemul public
P Învăţământ
Q Sănătate si asistenta sociala
R Activităţi de spectacole, culturale si recreative
S Alte activităţi de servicii
TOTAL

Anul 2015

Anul 2016

UM: Mii persoane
45,3
1,3
41,8

39,8
1,2
45,8

34,4
1,3
49,6

0,9

0,9

0,8

2,1
7,6

2,1
8,1

2,2
9,2

22,9
8,2
2,9
0,5
0,9
0,3
2,2

23
8,3
2,8
0,5
0,9
0,7
2,2

22,7
8,8
3,2
0,6
0,9
0,7
2,2

2,4

3

2,5

3,8
6,4
6,4
1
2,7
159,6

3,8
6,1
6,5
0,9
2,6
159,2

4
6,2
7,2
0,7
2,7
159,9

Sursa: INS România, baza de date Tempo online, septembrie 2018

Din totalul de 84,21 mii salariaţi din economia judeţului Alba, în anul 2016, 41,19 mii
persoane (48,91%) lucrau în industrie şi construcţii, 39,88 mii persoane (47,35%) în servicii şi
3,14 mii persoane (3,72%) în agricultură, silvicultură şi piscicultură.
Primele 10 domenii de activitate din sectoarele industriei şi construcţiilor în care
lucrau majoritatea salariaţilor în anul 2016 sunt:
Tabel 3. Număr mediu de salariaţi pe domenii de activitate ale economiei naţionale
Nr.
crt.
1.
2.

Activităţi ale economiei naţionale
Construcții
Industria alimentară

Număr mediu de salariaţi
Anul 2016
6397
5069
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor
si semiremorcilor
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria construcțiilor metalice si a produselor din metal,
exclusiv mașini, utilaje si instalații
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Fabricarea de mașini, utilaje si echipamente n.c.a.
Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de
voiaj si marochinărie, harnașamentelor si încălţămintei;
prepararea si vopsirea blănurilor
Fabricarea de mobila
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si
pluta, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie si
din alte materiale vegetale împletite

4109
3489
3051
3011
2808
2633
2104
1901

Sursa: INS România, baza de date Tempo online, septembrie 2018

Potrivit datelor din anul 2017, cel mai important sector angajator din județul Alba
(cu 5134 contracte individuale de muncă) este fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor
de viteză și a elementelor mecanice de transmisie (CAEN 2815).9
Primele 10 domenii de activitate din sectorul serviciilor în care lucrau majoritatea
salariaţilor în anul 2016 sunt:
Tabel 4. Număr mediu de salariaţi pe domenii de activitate în domeniul serviciilor
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Activităţi ale economiei naţionale
Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea
autovehiculelor si motocicletelor
Sănătate si asistenta sociala
Învăţământ
Transport si depozitare
Administrație publica si apărare; asigurări sociale din
sistemul public

Număr mediu de salariaţi
Anul 2016
11569
5925
5714
4232
3842

Hoteluri si restaurante
Activităţi de servicii administrative si activităţi de servicii
suport

2115

8

Activităţi profesionale, științifice si tehnice

1523

9

Intermedieri financiare si asigurări

847

10

Activităţi de spectacole, culturale si recreative

678

7

2115

Sursa: INS România, baza de date Tempo online, septembrie 2018

Analizând structura forţei de muncă pe grupe de angajaţi în judeţul Alba, în anul
2015 (Tabelul 5), se constată că cea mai mare pondere o au muncitorii calificaţi şi
asimilaţi (20,56%) – cea mai ridicată din Regiunea Centru, dar şi muncitorii necalificaţi
(19,22%) – printre cele mai ridicate din Regiune, urmaţi de specialişti în diverse domenii de
9

Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Studiu privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor
industrii angajatoare din România în perioada 2016-2017, p. 72
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activitate (17,70%), respectiv lucrători în domeniul serviciilor (12,76%) sau operatori la
instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente (10,95%).

Tabel 5. Structura forţei de muncă pe grupe de angajaţi, în anul 2015
Grupa de angajaţi (cf. COR)

ALBA

REGIUNEA
CENTRU

Funcţionari administrativi

5,13%

6,19%

Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

0,68%

0,46%

12,76%

12,88%

6,36%

6,84%

Muncitori calificaţi şi asimilaţi

20,56%

16,24%

Muncitori necalificaţi

19,22%

17,14%

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

10,95%

12,84%

Specialişti în diverse domenii de activitate

17,70%

18,92%

6,63%

8,49%

Lucrători în domeniul serviciilor
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai
administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

Sursa: Studiu privind analiza forţei de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului
2015, Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM

În anul 2016, în judeţul Alba:
- a scăzut ponderea specialiştilor în diverse domenii de activitate la 14,32%, fiind una dintre
cele mai scăzute valori la nivel naţional;
- a crescut ponderea tehnicienilor şi altor specialişti din domeniul tehnic la 7,62%, fiind
totuşi una dintre cele mai scăzute valori la nivel naţional;
- a scăzut ponderea muncitorilor calificaţi şi asimilaţi la 18,67%, fiind totuşi una dintre cele
mai ridicate din ţară.10
În anul 2015, primele 5 ocupații în județul Alba11 erau:
1.
2.
3.
4.
5.

Șofer autocamion/mașină de mare tonaj (3.206 contracte de muncă);
Lucrător comercial (2.694 contracte de muncă);
Muncitor necalificat în industria confecțiilor (2.197 contracte de muncă);
Confecționer cablaje auto (1.874 contracte de muncă);
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea piesei (1.835 contracte de muncă).

Nivelul salariilor de încadrare la nivelul judeţului Alba era, în octombrie 2017, cu
8,66% mai mic decât media Regiunii Centru şi cu 10,00% mai mică faţă de media
naţională.
10

Ibidem, pp. 34-35
Studiu privind analiza forţei de muncă la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, aferent anului 2015,
Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM
11
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Distribuţia contractelor de muncă pe intervale salariale, ne arată o pondere ridicată a
contractelor sub 400 euro – 61,31% (faţă de 46,16% la nivel naţional), aproximativ 29%
contracte de muncă între 400 şi 700 euro (faţă de 37,52% la nivel naţional) şi aproximativ
10% contracte de muncă peste 700 euro (faţă de 16,32% la nivel naţional).

61,31%

28,95%

9,74%

Sursa: Patronatul Investitorilor Autohtoni PIAROM, Studiu privind dinamica pieţei muncii la nivelul

principalelor industrii angajatoare din România în perioada 2016-2017

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, principalele
calificări profesionale solicitate de către firmele din judeţul Aba, în vederea includerii
acestora în învăţământul profesional şi tehnic din judeţ (învăţământ profesional, anul şcolar
2016-2017), erau:
Tabel 6. Calificări profesionale solicitate pentru nivelul 3 de calificare (învăţământ
profesional), anul şcolar 2016-2017, judeţul Alba
Profil
TEHNIC

Domeniu de pregătire
Electromecanică

Calificarea profesională solicitată
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

Mecanică

Frezor-rabotor-mortezor
Lăcătuş construcţii metalice si utilaj tehnologic
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Sculer matriţer
Mecanic auto
Mecanic agricol
Mecanic utilaje și instalații industriale
Modelier
Operator la maşini cu comandă numerică
Rectificator
Electrician constructor
Electrician aparate şi echipamente electrice şi

Electric
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Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Industrie textilă şi
pielărie
Fabricarea produselor
din lemn
SERVICII

Turism şi alimentaţie
Comerţ

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

Industrie alimentară
Agricultură
Silvicultură

energetice
Constructor - montator de structuri metalice
Fierar betonist – montator prefabricate
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Zidar-pietrar-tencuitor
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Confecţioner produse textile
Tricoter - confecţioner
Tâmplar universal
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de
lemn
Bucătar
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Comerciant vânzător
Recepţioner - distribuitor
Preparator produse din carne şi peşte
Horticultor
Agricultor culturi de câmp
Lucrător în agroturism
Pădurar

Sursa: ISJ Alba

În concluzie, în judeţul Alba, populaţia este ocupată în principal în industria
prelucrătoare, tendinţa fiind de creştere. Cel mai important sector angajator din județul
Alba este fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de
transmisie. Alte domenii cu un număr mare de angajaţi sunt: comerţul, construcţiile,
industria alimentară, transport si depozitare, fabricarea autovehiculelor de transport rutier,
a remorcilor si semiremorcilor, dar şi sănătatea şi asistenţa socială, precum şi învăţământul.
Cei mai mulţi angajaţi din judeţul Alba sunt muncitori calificaţi şi asimilaţi, dar şi
muncitori necalificaţi, în timp ce tehnicienii şi specialiştii din domeniul tehnic sau alte
domenii deţin unele dintre cele mai scăzute ponderi la nivel naţional. Primele 5 ocupaţii din
judeţul Alba, din perspectiva celor mai multe contracte de muncă înregistrate, au un nivel
redus de calificare, iar peste 60% din angajaţi au un salariu brut de încadrare sub 400
euro.
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Cap. II. Infrastructura VET – furnizorii de formare profesională
2.1.

Furnizorii de formare profesională iniţială

O imagine de ansamblu a sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială din
România este pusă în evidenţă în figura de mai jos, fiind accentuat cu o culoare mai închisă
învăţământul secundar superior (profesional şi tehnic) şi învăţământul postliceal, care prezintă
interes pentru studiul nostru:
 învăţământul liceal – filiera tehnologică (nivel 4 de calificare);
 învăţământul profesional – ÎPT de 3 ani (nivel 3 de calificare), învăţământ dual (nivel
3 de calificare) şi ÎPT special;
 învăţământul postliceal de 1-3 ani (nivel 5 de calificare).
Figura 3. Structura sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială din România,
la nivelul anului 2017
Învăţământ superior

Învăţământ
terţiar
universitar

Învăţământ postliceal (1-3 ani) Nivel 5 de calificare

Învăţământ
terţiar nonuniversitar

19-23
ani

Filiera
teoretică
15-18
ani

Filiera
vocaţională

Filiera
tehnologică
(Nivel 4 de
calificare)

Învăţământ liceal

ÎPT de 3
ani
(Nivel 3 de
calificare)

Învăţământ
dual
(Nivel 3 de
calificare)

ÎPT
special

Învăţământ
secundar
superior

Învăţământ profesional

11-14
ani

Învăţământ gimnazial (clasele V – VIII)

Învăţământ
secundar
inferior

6-10
ani

Învăţământ primar (clasele I-IV)

Învăţământ
primar

0-5
ani

Învăţământ antepreşcolar şi preşcolar (creşe, grădiniţe)

Educaţie
timpurie

22 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

2.1.1. Unităţile de învăţământ tehnologic
În judeţul Alba, formarea profesională iniţială pentru învăţământul profesional şi
tehnic este asigurată în cadrul a 20 de unităţi de învăţământ tehnologic (19 publice şi 1
privată) din 37 unităţi de învăţământ secundar superior (licee şi colegii).
Tabel 7. Unităţi de învăţământ tehnologic şi profile de pregătire, pe zone de dezvoltare
economică a judeţului Alba
Unitatea de învăţământ tehnologic

Profil de pregătire
Tehnic

Sebeş

Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa”, Alba Iulia
(include Şcoala duală Germană din Alba Iulia)
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia
Colegiul Tehnic Apulum, Alba Iulia
Colegiul Economic D.P. Marţian, Alba Iulia
Colegiul de afaceri Alba Iulia (privat)
Liceul Tehnologic Sebeş

Blaj

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj

Zona de dezvoltare
economică
Alba Iulia

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj
Liceul Tehnologic Jidvei
Cugir
Aiud

Ocna Mureş
Apuseni

Colegiul tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir
Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud
Colegiul Tehnic Aiud
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud
Liceul Tehnologic Ocna Mureş
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie
Arieşeni
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Tehnic
Tehnic, Servicii
Servicii
Servicii
Servicii, Tehnic,
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Servicii, Resurse
naturale şi protecţia
mediului
Tehnic
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Servicii, Tehnic
Servicii
Tehnic, Servicii
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Tehnic, Servicii
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Tehnic, Resurse
naturale şi protecţia
mediului
Tehnic, Servicii
Servicii, Tehnic,
Resurse naturale şi
protecţia mediului
Servicii
Tehnic

Sursa: ISJ Alba

Deşi cele mai multe licee din judeţul Alba continuă să fie unităţi cu profil tehnologic
(54,05% din totalul unităţilor de învăţământ secundar superior din judeţ), numărul elevilor
din învăţământul tehnologic public şi privat este în scădere de la 59,4% în anul şcolar 2010-
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2011, la 53,8% în anul şcolar 2016-201712. Datele sugerează o orientare în scădere a elevilor
spre învăţământul profesional şi tehnic.
Învăţământul special profesional şi tehnic din judeţul Alba se desfăşoară în 7 unităţi
de învăţământ secundar superior cu profil tehnologic şi anume Liceul „Corneliu Medrea”
Zlatna, Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza"Ciumbrud, Colegiul Tehnic "Ion D.
Lăzărescu" Cugir, Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia, Liceul "Horea, Cloşca şi
Crişan" Abrud, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj şi Colegiul Tehnic "Apulum" Alba
Iulia. Profilele de pregătire sunt Tehnic, în domeniile de pregătire: electromecanică, industrie
textilă şi pielărie, mecanică, fabricarea produselor din lemn, construcţii, instalaţii şi lucrări
publice, şi respectiv Resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul Agricultură.
Învăţământul postliceal de stat se desfăşoară în 13 unităţi de învăţământ din Alba
Iulia, Aiud, Ciumbrud, Ocna Mureş, Cugir, Blaj, Cîmpeni, Baia de Arieş, din care 9 sunt
unităţi de învăţământ secundar superior cu profil tehnologic. Învăţământul postliceal
particular se desfăşoară în 9 unităţi de învăţământ din Alba Iulia, Blaj, Cîmpeni, Aiud, Sebeş,
Cugir, Ocna Mureş.

12

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare
2017
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Formarea profesională în domeniul tehnic poate fi continuată în învăţământul terţiar
(universitar). Astfel, în judeţul Alba, cele două universităţi existente oferă specializări în
domeniul tehnologic precum:

• Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Electronică aplicată, Informatică,
Ingineria mediului, Măsurători terestre şi cadastru, Contabilitate şi informatică,
Marketing, Finanţe şi bănci;

• Universitatea Tehnică Cluj-Napoca extensia Alba – inginerie industrială (TCM),
inginerie economică industrială, inginerie mecanică, master tehnologii avansate de
fabricaţie.

2.1.2. Domeniile de pregătire, calificările oferite, niveluri de calificare
Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi
învăţământul postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de
Ministerul Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor.13
Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succed: ciclul inferior al
liceului, format din clasele a IX-a - a X-a şi ciclul superior al liceului, format din clasele a XIa - a XII-a/a XIII-a. Absolvenţii clasei a X-a din cadrul filierei tehnologice care au finalizat un
stagiu de pregătire practică pot susţine examen de certificare a calificării corespunzător
nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor.
„Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza
nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, conform documentelor de planificare,
respectiv Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) la nivel regional şi Planul
local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor
operatorilor economici.” Cf. Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului
profesional de stat (OMEN nr. 5033 din 29 august 2016, art. 9 (1)).
Figura 4. Etape în fundamentarea cifrei de şcolarizare

13

Cf. art. 23, alin. 3 din Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările şi completările
ulterioare
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Tabel 8. Domenii de pregătire, calificări şi niveluri de calificare în unităţile de învăţământ
tehnologic din judeţul Alba, anul şcolar 2015-2016
Profil

Domeniu de
pregătire

Calificări liceu filiera
tehnologică (Nivel 4)

Calificări învăţământ
profesional (Nivel 3)

TEHNIC

Electronică
automatizări

Tehnician operator tehnică de
calcul
Tehnician în automatizări*
Tehnician de telecomunicaţii*
Tehnician electromecanic

Electronist aparate şi
echipamente*

Electromecanică
Mecanică

Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii*
Tehnician transporturi*
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecatronist
Tehnician prelucrări la cald*

Electric

Tehnician în instalaţii
electrice
Tehnician electronist*

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Tehnician desenator pentru
construcţii şi instalaţii
Tehnician în construcţii şi
lucrări publice*

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnician designer
vestimentar
Tehnician în industria
pielăriei
Tehnician în industria textilă
Tehnician chimist de laborator Operator fabricarea şi
prelucrarea celulozei şi
hârtiei
Tehnician în industria sticlei
Operator ceramică fină*
şi ceramicii
Tâmplar universal
Operator la producerea
semifabricatelor pe bază de
lemn*
Tehnician în activităţi
economice
Organizator banqueting
Bucătar

Chimie industrială

Materiale de
construcţii
Fabricarea
produselor din lemn

SERVICII

Economic
Turism şi
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Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Modelier*
Mecanic auto
Lăcătuş construcţii metalice
şi utilaj tehnologic*
Sculer matriţer**
Operator la maşini cu
comandă numerică**
Rectificator**
Mecanic agricol
Frezor-rabotor-mortezor*
Strungar
Lăcătuş mecanic prestări
servicii
Mecanic utilaje şi instalaţii
în industrie
Electrician constructor
Electrician aparate şi
echipamente electrice şi
energetice*
Electrician exploatare joasă
tensiune*
Instalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze
Zidar-pietrar-tencuitor
Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar*
Confecţioner articole din
piele şi înlocuitori
Confecţioner produse textile
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alimentaţie
Comerţ
Estetica şi igiena
corpului omenesc
Industrie alimentară

RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
Agricultură

Protecţia mediului
Silvicultură

Tehnician în turism
Tehnician în gastronomie
Tehnician în comerţ
Tehnician în achiziţii şi
contractări
Coafor stilist

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie
Comerciant-vânzător

Tehnician în industria
alimentară
Tehnician analize produse
alimentare*
Tehnician horticultor
Tehnician veterinar
Tehnician în agroturism*
Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului*
Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere*

Brutar-patiser-preparator
produse făinoase
Lucrător în agroturism**

Pădurar*

Note: * calificări care nu se mai regăsesc în oferta educaţională a unităţilor de învăţământ tehnologic pentru
anul şcolar 2018-2019;
** calificări care se regăsesc în oferta educaţională din anul şcolar 2018-2019, pentru învăţământul dual

Începând cu anul şcolar 2013-2014 s-a organizat şi învăţământ profesional dual în
judeţul Alba, la Şcoala Profesională Germană din Alba Iulia organizată în cadrul
Colegiului Tehnic „Alexandru Domşa”, pentru două clase de elevi în domeniul
electromecanică, utilaje şi instalaţii industriale, respectiv modelărie. Proiectul s-a derulat în
parteneriat cu firmele Star Transmission Cugir, Bosch Rexroth Blaj, Supremia Alba Iulia,
Saturn Alba Iulia, IPEC Alba Iulia, Apulum Alba Iulia, Transavia fiind orientat în mai mare
măsură spre pregătirea practică (60% în primul an de studiu şi 75% în al doilea an de studiu).
Succesul acestui gen de proiecte de promovare a învăţământului dual, cum sunt cele
ale şcolii profesionale germane din Braşov, respectiv Alba Iulia, au condus la organizarea prin
lege a învăţământului dual, începând cu anul şcolar 2017-2018. Astfel, în anul şcolar 20172018 s-au organizat 7,5 clase de învăţământ dual în 5 unităţi de învăţământ tehnologic
din Alba Iulia, Blaj, Cugir, Aiud şi Sebeş în domeniile de pregătire mecanic (calificări de
nivel 3 - turnător, operator la maşini cu comandă numerică, rectificator, sculer-matriţer,
lăcătuş mecanic prestări servicii, frezor-rabotor-mortezor, sudor), electromecanic (calificare
de nivel 3 - electromecanic utilaje şi instalaţii industriale), industrie textilă şi pielărie
(calificare de nivel 3 - tricoter-confecţioner).
Învăţământul dual se doreşte a fi organizat la iniţiativa operatorilor economici
interesaţi, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire
practică, facilitând implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul
unităţilor de învăţământ partenere, precum şi o educaţie şi formare profesională de calitate
pentru elevi.
Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale, învăţământul dual pentru calificări
profesionale de nivel 4 şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019-2020.
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Tabel 9. Domenii de pregătire, calificări profesionale în învăţământul postliceal
din judeţul Alba
Domeniu de pregătire

Calificări profesionale învăţământ postliceal

Electronică automatizări
Mecanică
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Fabricarea produselor din lemn
Transporturi
Informatică

Tehnician electronist echipamente de automatizare
Tehnician operator maşini cu comandă numerică
Tehnician devize şi măsurători în construcţii
Tehnician exploatări forestiere
Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale
Analist programator
Tehnician echipamente de calcul
Turism şi alimentaţie
Agent de turism – ghid
Asistent manager unităţi hoteliere
Comerţ
Asistent manager
Industrie alimentară
Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare
Agricultură
Tehnician cadastru funciar – topograf
Tehnician protecţia plantelor
Sănătate şi asistenţă pedagogică
Asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Asistent medical generalist*
Asistent medical de farmacie*
Notă: * calificările se regăsesc şi în învăţământul postliceal particular

În cadrul învăţământului postliceal din judeţul Alba se organizează începând cu anul
şcolar 2016-2017 şi şcoala de maiştri în domeniile mecanic, electric şi fabricarea
produselor din lemn, la seral, cu durata de 18 luni.
În ceea ce priveşte cifra de şcolarizare pe niveluri de pregătire (nivel 3 –
învăţământ profesional, nivel 4 – învăţământ liceal, nivel 5 – şcoală postliceală) în anul şcolar
2015-2016, se constată că este ridicată în cazul liceului filieră tehnologică ZI (3945 elevi,
reprezentând 42,08% din total), destul de ridicată şi în cazul învăţământului liceal filieră
tehnologică SERAL (2196 elevi, reprezentând 23,42% din total) şi mai redusă în cazul
învăţământului profesional (16,52%), respectiv şcoală postliceală (17,98%).
Tabel 10. Cifra de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 în învăţământul profesional şi tehnic
de stat şi particular din judeţul Alba
Zone de dezvoltare
economică
Zona Alba Iulia
Zona Sebeş
Zona Blaj
Zona Cugir
Zona Aiud
Zona Ocna Mureş
Zona Apuseni
TOTAL
Total procente
Sursa: ISJ Alba, calcule proprii
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Liceu
Liceu
filiera
filiera
tehnologică tehnologică
ZI
SERAL
1466
261
453
76
488
330
229
49
533
527
179
185
597
768
3945
2196
42,08%
23,42%

Învăţământ
profesional

Şcoala
postliceală

TOTAL

385
348
243
98
167
67
241
1549
16,52%

713
48
111
121
266
140
287
1686
17,98%

2825
925
1172
497
1493
571
1893
9376
100%
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În ceea ce priveşte structura învăţământului profesional şi tehnic pe niveluri de
pregătire şi zone ale judeţului Alba, se constată o pondere mai ridicată a învăţământului liceal
(ZI + SERAL) în zonele Blaj, Aiud şi Apuseni, în special ca urmare a ponderii ridicate a
învăţământului liceal SERAL care, în Zona Apuseni, chiar depăşeşte învăţământul liceal ZI.
Învăţământul profesional are o pondere ridicată în Zona Sebeş (37,62%), comparativ cu
Zonele Aiud şi Ocna Mureş unde se situează la 11-12%. Învăţământul postliceal are o pondere
mai ridicată în zonele Alba Iulia, Cugir şi Ocna Mureş, fiind mai puţin reprezentat în zonele
Sebeş şi Blaj.

Figura 5. Structura invatamantului profesional si tehnic pe niveluri
de pregatire si zone ale judetului Alba
Zona Apuseni

31,54%

Zona Ocna Mures

31,35%

40,57%
32,40%

35,70%

Zona Aiud

9,86%

41,64%

Zona Blaj

0,00%

20,00%

19,72%

Liceu filiera tehnologica ZI
Invatamant profesional

24,35%
9,47%

37,62%

9,24% 13,63%
40,00%

17,82%

20,73%

8,22%

51,89%

Zona Alba Iulia

24,52%

11,19%

28,16%

48,97%

Zona Sebes

11,73%

35,30%

46,08%

Zona Cugir

12,73% 15,16%

60,00%

5,19%
25,24%

80,00%

100,00%

120,00%

Liceu filiera tehnologica SERAL
Scoala postliceala

2.1.3. Pregătirea practică
Pregătirea practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se desfăşoară în
cadrul atelierelor şcoală din cadrul unităţilor de învăţământ tehnologic din judeţ, dar şi la
agenţii economici cu care acestea au încheiate contracte pentru pregătire practică sau la
organizaţii – gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene –
componenta de formare profesională iniţială. Durata stagiului de pregătire practică este
stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.14
Situaţia atelierelor şcoală din cadrul unităţilor de învăţământ tehnologic din judeţul
Alba se prezintă astfel:

14

Cf. Art. 32, alin. 4 din Legea Educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
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Tabel 11. Ateliere de practică în unităţile de învăţământ tehnologic din judeţul Alba
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unitatea de învăţământ
tehnologic / Domenii de
pregătire
Colegiul Tehnic
„Alexandru Domşa”,
Alba Iulia
Electronică automatizări
Mecanică
Electric
Electromecanică
Colegiul Tehnic „Dorin
Pavel”, Alba Iulia
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Mecanică
Electric
Colegiul Tehnic
„Apulum”, Alba Iulia
Chimie industrială
Materiale de construcţii
Industrie textilă şi pielărie
Estetica şi igiena corpului
omenesc
Colegiul Economic D.P.
Marţian, Alba Iulia
Economic
Comerţ
Turism şi alimentaţie
Liceul Tehnologic Sebeş
Electronică automatizări
Mecanică
Industrie textilă şi pielărie
Electromecanică
Industrie alimentară
Fabricarea produselor din
lemn
Chimie industrială
Economic
Comerţ
Turism şi alimentaţie
Liceul Tehnologic
„Ştefan Manciulea” Blaj
Economic
Comerţ
Agricultură
Industrie alimentară
Liceul Tehnologic
„Timotei Cipariu” Blaj
Mecanică
Electric
Fabricarea produselor din
lemn
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Ateliere de practică

Observaţii

1 atelier electromecanică
1 atelier mecanică auto
3 ateliere lăcătuşărie generală
2 ateliere tâmplărie
1 atelier electronică şi
automatizări
1 atelier electrotehnică
1 atelier modelărie/turnătorie
-

Necesitatea dotării unui nou
atelier de electromecanică
având în vedere creşterea
numărului de elevi de la
această calificare

Atelier confecţii îmbrăcăminte
Atelier încălţăminte
Atelier ceramică
Atelier estetică

-

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat
Dotări neadaptate numărului
mai mare de elevi

-

-

1 atelier tâmplărie
2 ateliere de mecanică
1 atelier croitorie

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

-

-

1 atelier tâmplărie
2 ateliere de mecanică
laboratoare de mecatronică,
electronică

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Liceul Tehnologic Jidvei
Agricultură
Mecanică
Colegiul tehnic „I.D.
Lăzărescu” Cugir
Electronică automatizări
Mecanică
Electromecanică
Economic
Colegiul naţional
„Bethlen Gabor”, Aiud
Turism şi alimentaţie
Colegiul Tehnic Aiud
Electronică automatizări
Mecanică
Industrie textilă şi pielărie
Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice
Electric
Economic
Comerţ
Liceul Tehnologic Agricol
„Alexandru Borza”
Ciumbrud
Agricultură
Mecanică
Comerţ
Liceul Tehnologic Ocna
Mureş
Mecanică
Electric
Chimie industrială
Protecţia mediului
Comerţ
Liceul Tehnologic „Ţara
Moţilor” Albac
Agricultură (agroturism)

-

Liceul „Corneliu
Medrea” Zlatna
Electronică automatizări
Mecanică
Protecţia mediului
Liceul „Horea, Cloşca şi
Crişan” Abrud
Mecanică
Electric
Electronică automatizări
Electromecanică
Economic
Liceul Tehnologic Silvic
Cîmpeni
Electric
Mecanică
Electronică automatizări

1 atelier prelucrări prin așchiere
1 atelier lăcătușerie
1 atelier electromecanic
Atelier profil servicii

Necesar 1 atelier profil
Mecanic agricol cu dotările
aferente
Necesare dotări (ex. freză,
strung)
Necesare dotări (ex. truse
lăcătuşerie)
Necesare dotări (ex. truse
electrician)
Atelier dotat corespunzător

1 atelier de lăcătuşerie generala
1 atelier de strunguri

Este necesară realizarea unui
atelier pentru calificarea
profesională de Sudor şi
Operator la maşini cu
comandă numerică

-

Este necesară realizarea unui
laborator veterinar, aferent
domeniului de pregătire
Agricultură, calificarea
Tehnician veterinar

1 atelier mecanic
1 atelier electric

Este necesară realizarea unui
atelier pentru calificarea
Tehnician în industria
alimentară

-

-

1 atelier electronică
1 atelier mecanic
1 atelier electrotehnică

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

2 ateliere mecanică
1 atelier mecanică auto
1 atelier confecţii textile şi
îmbrăcăminte

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

1 atelier prelucrare mecanică a
lemnului
1 atelier prelucrare manuală a
lemnului
1 atelier mecanică/
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18.

19.

Electromecanică
Fabricarea produselor din
lemn
Industrie textilă şi pielărie
Silvicultură
Protecţia mediului
Economic
Turism şi alimentaţie
Liceul Tehnologic de
Turism şi Alimentaţie
Arieşeni
Turism şi alimentaţie
Liceul „Dr. Lazăr
Chirilă” Baia de Arieş
Mecanică

electromecanică

1 atelier servire
1 atelier mecanic
1 atelier prelucrarea lemnului

-

2 ateliere mecanică

Dotări cu grad de uzură
fizică şi morală ridicat

Sursa: ISJ Alba

Din analiza datelor privind atelierele şcoală, se constată următoarele aspecte: 1)
atelierele existente dispun, în cea mai mare parte, de dotări cu un grad ridicat de uzură fizică
şi morală; 2) profilul atelierelor nu se corelează în unele cazuri cu domeniile de pregătire
existente în unitatea de învăţământ tehnologic, ceea ce înseamnă o adaptabilitate scăzută la
tendinţele pieţei. Aspectele menţionate conduc la concluzia că pregătirea practică a elevilor
în atelierele şcoală nu este adaptată la noile tehnologii şi cerinţele de pe piaţa muncii.
În ceea ce priveşte pregătirea practică la agentul economic, aceasta se realizează în
baza unui contract individual de pregătire încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau
susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ.
Astfel, în judeţul Alba, pregătirea practică la agenţii economici a presupus în anul
şcolar 2016 – 2017 colaborarea a 16 unităţi de învăţământ tehnologic din cele 19 existente
cu 111 firme din judeţul Alba cu activitate în domenii precum: prelucrări mecanice, producţie
maşini-unelte, turnătorie piese fontă, producţie mobilă, producţie ceramică, instalaţii,
construcţii maşini, automatizări, confecţii metalice, producere prefabricate beton armat,
confecţii textile, confecţii articole din piele şi înlocuitori, fabricare produse lemn stratificat,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, industria alimentară, cultivarea plantelor, alimentaţie
publică, hotel, restaurant, pensiune, comerţ.

Tabel 12. Sinteză planuri de învăţământ pentru liceu filiera tehnologică

Clasa

a IX-a

Total ore
de studiu

1170
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Cultură
generală
** (ore)

756

Cultură de specialitate
Practică
Practică
Teorie
comasată
săptămânală
(ore)
CDL*
(ore)
(ore)

216

108

90

Observaţii
Stagiul de pregătire practică
se desfăşoară în atelierele
şcoală/la operatorul
economic/instituţia publică
parteneră
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Pregătirea practică
săptămânală şi pregătirea
a X-a
1140
700
175
practică comasată se
175
90
desfăşoară preponderent la
operatorul economic
Absolvenţii clasei a X-a care optează pentru obţinerea unui certificat de calificare de nivel 3,
parcurg un stagiu de pregătire practică de specialitate cu durata de 720 ore.
Stagii de pregătire practică
a XI-a
1140
627
132
(30 ore/săpt.x 5 săpt. + 66
165
216
ore CDL)
Stagii de pregătire practică
a XII-a
1080
589
124
(30 ore/săpt.x 5 săpt. + 62
155
212
ore CDL)
Note: * CDL – Curriculum în dezvoltare locală – se realizează în parteneriat cu agenţii economici,
se aprobă la nivelul unităţii de învăţământ tehnologic, cu avizul ştiinţific al ISJ
** Cultura generală cuprinde ariile curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii,
Om şi societate, Arte, TIC

Figura 6. Ponderea orelor de studiu in invatamantul liceal filiera tehnologica
Cultura generala

a XII-a

54,54%

11,48% 14,35%

19,63%

a XI-a

55,00%

11,58% 14,47%

18,95%

a X-a

61,40%

a IX-a
0,00%

40,00%

Cultura de specialitate practica saptamanala

15,35% 15,35% 7,89%

64,62%
20,00%

Cultura de specialitate teorie

Cultura de specialitate practica comasata CDL

18,46% 9,23% 7,69%
60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

În cazul învăţământului liceal filiera tehnologică, se constată o creştere a ponderii
orelor de studiu dedicate culturii de specialitate de la clasa a IX-a (35,38%) la clasa a XII-a
(45,46%), deşi în nici un an din cei patru nu depăşeşte 50% din totalul orelor de studiu. De
asemenea, ponderea orelor de practică creşte de la 16,92% din totalul orelor de studiu în
clasa a IX-a la 33,98% din totalul orelor de studiu în clasa a XII-a.
Analizând ponderea orelor de practică în totalul orelor de studiu aferent culturii de
specialitate, se constată o creştere de la 48% la 75%. Ţinând cont de dotările atelierelor
şcoală, uzate moral şi fizic, dar şi de dificultăţile în realizarea practicii la nivelul
operatorilor economici, întrebarea care se pune priveşte CALITATEA pregătirii practice a
elevilor din învăţământul liceal tehnologic.
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Tabel 13. Sinteză planuri de învăţământ pentru învăţământul profesional

Clasa

Total
ore de
studiu

Cultură
generală
** (ore)

Cultură de specialitate
Practică
Practică
Teorie
comasată
săptămânală
(ore)
CDL*
(ore)
(ore)

Consiliere
şi
orientare

Observaţii

Stagiul de pregătire
practică se desfăşoară
în atelierele şcoală/la
a IX-a
1238
748
204
34
102
150
operatorul
economic/instituţia
publică parteneră
Pregătirea practică
săptămânală şi
pregătirea practică
a X-a
1326
352
160
32
512
270
comasată se desfăşoară
preponderent la
operatorul economic
Practica săptămânală
se desfăşoară în
atelierele
a XI-a
1290
330
30
şcoală/operatori
630
300
economici, iar practica
comasată la operatorii
economici
Note: * CDL – Curriculum în dezvoltare locală – se realizează în parteneriat cu agenţii economici,
se aprobă la nivelul unităţii de învăţământ tehnologic, cu avizul ştiinţific al ISJ
** Cultura generală cuprinde ariile curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii,
Om şi societate, Educaţie fizică şi sport, TIC

În cazul învăţământului profesional, se constată o creştere a ponderii orelor de studiu
dedicate culturii de specialitate de la clasa a IX-a (36,83%) la clasa a XI-a (72,09%). De
asemenea, ponderea orelor de practică în totalul orelor de studiu creşte de la 20,36% în
clasa a IX-a la 72,09% în clasa a XI-a. În cadrul orelor de studiu, au fost alocate 30-34 ore
pe an pentru consiliere şi orientare profesională.
Chiar dacă sunt alocate pregătirii practice un număr mare de ore, calitatea
pregătirii profesionale a elevilor din învăţământul profesional nu se ridică la cerinţele
angajatorilor. Atenţia ar trebui orientată spre calitatea actului de învăţământ şi facilitarea
pregătirii practice la nivelul agenţilor economici, prin implicarea susţinută de ambele părţi
– unităţi de învăţământ şi operatori economici.
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Figura 7. Ponderea orelor de studiu in invatamantul profesional de 3 ani
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Programe ale Uniunii Europene destinate pregătirii practice a elevilor din
învăţământul preuniversitar şi îmbunătăţirii competenţelor personalului didactic/
formatorilor/ personalului din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă:
 Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 gestionat de Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadru Ministerului
Fondurilor Europene - Axa prioritară 6. Educație și competențe. Exemple:
- Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
(OS 6.14);
- Formare profesională iniţială pentru elevi/ucenici din comunităţi dezavantajate,
în special din mediu rural sau minoritate roma (OS 6.11);
- Îmbunătățire nivel de competențe personal didactic/ formatori/ personal din
întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă (OS 6.15);
- Programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial
competitiv (OS 6.17);
 Programul Erasmus+ gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP):
- Stagii de formare profesională sau ucenicie în altă ţară pentru elevi din
învăţământul profesional şi tehnic şi pentru ucenici (proiecte de mobilitate
pentru formare profesională VET)
- Proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale VET –
sprijină dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare,
precum şi iniţiative comune în scopul schimbului de experienţă la nivel
european.
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 Granturile SEE - Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul
Tinerilor în România, gestionat de ANPCDEFP:
- proiecte de îmbunătăţire a calităţii stagiilor de practică a elevilor din România,
prin cooperare cu instituţii din domeniul educaţiei din Statele AELS (Norvegia,
Islanda şi Liechtenstein);
- proiecte de îmbunătăţire a abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali
(inspectori, formatori de profesori, consilieri din ISJ, CCD, CJRAE);

2.1.4. Resursele umane – cadre didactice, maiştri, tutori, mentori
În ceea ce priveşte resursele umane din învăţământul profesional şi tehnic, schimbările
demografice, de mentalitate, schimbările generate de reformele din învăţământul profesional
şi tehnic dar şi schimbările din mediul economic şi social, necesită o adaptare susţinută a
cadrelor didactice la noile generaţii de elevi şi în acelaşi timp la noile cerinţe ale mediului de
afaceri.
Numărul cadrelor didactice din unităţile de învăţământ tehnologic din judeţul Alba a
scăzut nesemnificativ în perioada 2012 – 2017 cu 2,42%, de la 991 la 967 cadre didactice.
Tabel 14. Număr cadre didactice unități de învățământ tehnologic din judeţul Alba
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zona de
dezvoltare
economică
Alba Iulia

Sebeş
Blaj

Cugir
Aiud

Ocna Mureş
Apuseni

19.
TOTAL
Sursa: ISJ Alba
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Unitatea de învăţământ tehnologic
Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa”, Alba Iulia
(include Şcoala duală Germană din Alba Iulia)
Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Alba Iulia
Colegiul Tehnic Apulum, Alba Iulia
Colegiul Economic D.P. Marţian, Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebeş
Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj
Liceul Tehnologic Jidvei
Colegiul tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir
Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud
Colegiul Tehnic Aiud
Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud
Liceul Tehnologic Ocna Mureş
Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie
Arieşeni
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş

Personal didactic
2012-2013

2016-2017

80

70

55
82
53
80
45
74
31
40
48
55

38
74
55
71
44
70
73
35
45
47

41

46

30
30
29
58
70

37
39
28
51
62

28

29

62
991

53
967
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În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT, aceasta
ar trebui să vizeze atât competenţele pedagogice, metodice cât şi actualizarea competenţelor
de specialitate cu accent pe noile tehnologii din mediul economic aflat într-o dinamică
continuă.
Astfel, domeniile de pregătire profesională ale cadrelor didactice din judeţul
Alba, conform datelor furnizate de ISJ Alba, au vizat, în principal:
- Dezvoltare profesională;
- Managementul conflictelor din mediul școlar;
- Metode interactive de predare învăţare;
- Comunicare;
- JOBS- formarea profesorilor în vederea desfăşurării activităţilor de orientare şi
consiliere în carieră a elevilor;
- Activităţi extra-curriculare;
- Evaluarea competențelor profesionale;
- TIC;
- Management;
- Securitate ecologică;
- Calificare de bază în vederea implementării de elemente de sistem dual în
învăţământul profesional şi tehnic din România;
- Stagiul de formare "Calificare de bază în vederea implementării unui sistem dual în
învăţământul profesional şi tehnic din România", Landes Akademie, Esslingen,
Germania;
- Cursuri în specialitate.
Prin Casa Corpului Didactic Alba au fost organizate cursuri de formare a cadrelor
didactice din județul Alba astfel: evaluare pentru evoluția în carieră, educaţie pentru ecologie,
management educațional, formator, animație socio-educativă, expert achiziţii publice,
învăţarea ştiinţelor - abordări metodologice moderne-disciplinele fizică şi chimie.
De asemenea, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic care oferă programe
de formare profesională continuă adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
în special în domeniul pedagogic, în acord cu politici şi practici validate în context european,
şi care organizează examene pentru obţinerea gradelor didactice din învăţământul
preuniversitar inclusiv în domenii precum: electronică aplicată, măsurători terestre şi cadastru,
ingineria mediului, ştiinţe economice (economia comerţului, turismului şi serviciilor,
contabilitate şi informatică de gestiune, marketing, finanţe-bănci, administrarea afacerilor).
În timp ce pentru dezvoltarea competenţelor pedagogice, metodice se fac demersuri
prin organizarea şi participarea cadrelor didactice la programe de formare profesională
continuă, dar şi la schimburi de experienţă în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri
europene şi implementate în parteneriat cu ţări din Uniunea Europeană, actualizarea
competenţelor de specialitate ale cadrelor didactice în conformitate cu noile evoluţii din
mediul economic nu are loc decât într-o foarte mică măsură. Cauza este o comunicare
defectuoasă între şcoală şi agenţii economici, limitată la aspecte formale şi nu de conţinut.
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În ceea ce priveşte activitatea cadrelor didactice privind orientarea şcolară/
profesională, aceştia organizează în parteneriat cu agenţii economici evenimente de
promovare a învăţământului profesional şi tehnic, precum Caravana meseriilor, Săptămâna
meseriilor şi Târgul liceelor şi meseriilor, în vederea promovării oportunităţilor oferite de
învăţământul profesional şi tehnic.
De asemenea, prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
(CJRAE) Alba, profesorii consilieri insuficienţi în raport cu numărul elevilor (1 cabinet
şcolar la cel puţin 800 elevi) propun şi organizează activităţi de consiliere şi orientare şcolară
în general şi nu ţintit doar pentru ÎPT. Anual, CJRAE Alba realizează un studiu la nivel
judeţean, pe bază de chestionar, privind opţiunile elevilor de clasa a VIII-a. Din analiza
ultimilor ani rezultă o orientare redusă a elevilor de clasa a VIII-a spre învăţământul
profesional şi tehnic – nivel 3 de calificare (aproximativ 16,5% din respondenţi).

2.2.

Furnizorii de formare profesională continuă

2.2.1. Furnizorii de formare profesională autorizaţi
Formarea profesională a adulţilor este asigurată prin participarea persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă la programe de formare organizate de Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene sau alţi furnizori de formare profesională
autorizaţi, finalizate cu certificate de calificare sau absolvire şi/sau certificate de competenţe
profesionale.
Programele de formare profesională sunt programe de iniţiere, calificare, recalificare,
perfecţionare, specializare, organizate pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii cuprinse
în Clasificarea ocupaţiilor din România – C.O.R.

Anul
2015
2016
2017

Tabel 15. Număr furnizori de formare profesională autorizaţi în judeţul Alba,
în perioada 2015-2017
Nr. furnizori
Instituţii
Agenţi economici,
ONG
autorizaţi, din care:
publice
organizaţii patronale
52
3
30
19
32
3
19
10
16
3
7
6

Sursa: date preluate din Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizaţi Alba

Se constată un număr mare de furnizori de formare profesională autorizaţi în anul
2015 comparativ cu anii următori, în principal datorat existenţei în perioada respectivă a
proiectelor implementate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU), prin care se organizau cursuri de formare profesională pentru adulţi.
Cei mai mulţi furnizori de formare profesională continuă autorizaţi sunt agenţi
economici, organizaţii patronale (o medie de 53,61% în perioada analizată), urmaţi de
organizaţii non-guvernamentale (în medie 35,10%) şi instituţii publice (o medie de 11,30%).
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2.2.2. Programe de formare profesională oferite
În perioada 2015-2017 numărul de programe de formare profesională autorizate a
scăzut de 6,7 ori (de la 161 în 2015 la 24 în 2017). Cele mai numeroase sunt programele de
calificare, urmate de cele de specializare, perfecţionare, respectiv iniţiere.
Tabel 16. Număr programe de formare profesională autorizate, pe tipuri
Anul
Nr. programe de formare autorizate,
din care:
iniţiere
calificare
perfecţionare
specializare

2015
161

2016
52

2017
24

24
97
13
27

5
30
3
14

2
15
4
3

Sursa: date preluate din Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională Autorizaţi Alba şi Raportul
de activitate al AJPIS Alba, 2016

Dintre calificările oferite de furnizorii de formare profesională autorizaţi în perioada
2015-2016 în judeţul Alba, menţionăm câteva, pe domenii ale activităţii economice:
 Agricultură: lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, apicultor;
 Industrie şi construcţii: lăcătuş mecanic prestări servicii, operator CNC, electrician
instalaţii şi echipamente electrice industriale, electrician constructor, maşinist la
maşini pentru terasamente, stivuitorist, lucrător finisor pentru construcţii, confecţioner
asamblor articole din textile, operator ceramică fină, lucrător în prelucrare carne,
peşte, lapte şi conserve, lucrător în tâmplărie, betonist;
 Servicii: manager în activitatea de turism, agent de turism – ghid, ghid de turism
ecvestru, infirmieră, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, frizer-coaformanichiurist-pedichiurist, masor, agent de securitate, servant pompier, agent
comercial, animator socio-educativ, designer pagini web.
Conform datelor furnizate de AJPIS Alba în Raportul de activitate din 2016, în
anul 2015 au fost eliberate un număr de 9.127 certificate de absolvire şi 15.710
certificate de calificare.
Programul de formare profesională cuprinde atât instruire teoretică, cât şi practică,
cea din urmă fiind realizată, în principal, la agenţii economici organizatori ai formării
profesionale sau la alţi agenţi economici colaboratori.
Cei care asigură pregătirea teoretică şi practică în cadrul programelor de formare
profesională continuă sunt formatori care au profiluri sau specializări corespunzătoare
programei de pregătire, respectiv au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform
standardelor ocupaţionale.
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Cap. III. Oferta de forţă de muncă în judeţul Alba
3.1.

Elemente de demografie cu efect asupra pregătirii iniţiale şi formării
profesionale continue

Populaţia rezidentă a judeţului Alba era la 1 ianuarie 2017 de 330.847 locuitori,
structura demografică pe categorii de vârstă arătând o populaţie din ce în ce mai mică la
categoriile de vârstă sub 24 ani, precum şi o populaţie mai redusă la categoria de vârstă 50-54
ani.

Figura 9. Populaţia rezidentă a judeţului Alba la 1 ianuarie
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Populaţia judeţului Alba a scăzut în perioada 2011-2015 de la 342.276 la 335.875
persoane, adică cu 6.501 persoane (o scădere procentuală de 1,89%) din cauza sporului
natural negativ şi a fenomenului de emigrare internaţională, scăderea înscriindu-se în trendul
înregistrat după anul 1992.
Scăderea naturală a populaţiei rezidente, creşterea migraţiei interne şi a migraţiei
externe au determinat reducerea numărului de copii şi tineri de 0-23 ani, astfel încât în anul
2015, faţă de anul 2011, judeţul Alba a înregistrat reducerea populaţiei de vârstă
preşcolară şi şcolară cu 5,2% comparativ cu 6,1% - reducerea de la nivel naţional.
Se observă astfel o scădere mai mare la grupa de vârstă relevantă pentru acest studiu
(0-23 ani) – 5,2% comparativ cu scăderea la nivelul întregii populaţii din judeţul Alba –
1,89% în perioada 2011-2015.
Gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei preşcolare şi şcolare de 0-23 ani, la
nivelul anului şcolar/universitar 2014/2015 a fost în judeţul Alba de 71,5%, apropiat de
valoarea înregistrată la nivel naţional de 73,7%, la categoriile de vârstă 11-14 ani (gimnaziu),
respectiv 15-18 ani (liceu, şcoală profesională), valorile fiind şi mai apropiate.
Tabel 17. Gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei preşcolare şi şcolare,
în anul şcolar 2014/2015
0-2 ani
6,7
5,4

România
Judeţul
Alba

3-5 ani
84,1
94,5

6-10 ani
91,4
90,3

11-14 ani
90,8
90,7

15-18 ani
80,1
82,7

19-23 ani
66,4
48,6

procente –
0-23 ani
73,7
71,5

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016

Se observă că, în judeţul Alba, cel mai mare grad de cuprindere în învăţământ este
la nivelul populaţiei preşcolare din categoria de vârstă 3-5 ani, urmată de o scădere la
populaţia şcolară cuprinsă în învăţământul primar, gimnazial, respectiv liceal, profesional.
După vârsta de 18 ani, gradul de cuprindere în învăţământ scade la aproximativ jumătate.
Una din cauzele reducerii gradului de cuprindere în învăţământ, odată cu creşterea
vârstei, este abandonul şcolar, problemă cu care se confruntă învăţământul din judeţul Alba,
ca de altfel şi cel din România.

Tabel 18. Situaţia abandonului şcolar în judeţul Alba, în perioada 2012-2017
Județul ALBA
An școlar
Nr. elevi cu situaţie neîncheiată –
Învăţământ obligatoriu
Nr. elevi cu situaţie
neîncheiată/retraşi/abandon CLS.
XI-XIII

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

266

247

245

258

218

165

136

174

190

120
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Rata abandon școlar15

1,36%

0,69%

1,08%

1,26%

1,3%

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba

Se observă o rată a abandonului şcolar mai mică în anul şcolar 2013-2014, dar în
creştere până în anul şcolar 2016-2017.

Tabel 19. Rata abandonului şcolar pe niveluri de instruire, în judeţul Alba,
în perioada 2010-2015
- procente Anul
Anul
2014
2015
1,6
1,5

Anul
2010
1,5

Anul
2011
1,5

Anul
2012
1,4

Anul
2013
1,4

Învăţământ secundar ciclul 2 (liceal
şi profesional)

-

3,6

2,7

3

3,6

3,2

Învăţământ postliceal şi de maiştri

5,9

12,4

8,8

7,9

7,5

8,8

Niveluri de instruire
Învăţământ primar şi gimnazial

Sursa: Date Institutul Naţional de Statistică, TEMPO online

Abandonul şcolar este mai ridicat în învăţământul postliceal şi de maiştri, dar şi în
învăţământul secundar (liceal şi profesional), comparativ cu învăţământul primar şi gimnazial.
Motivaţiile abandonului şcolar sunt, în principal: situaţia economică precară, mediul
familial dezorganizat, plecarea părinţilor în străinătate, lipsa motivaţiei elevilor pentru
educaţie, accentuată de lipsa sprijinului familiei (datorat nivelului scăzut de educaţie a
părinţilor, lipsei comunicării dintre copil şi părinţi), motive ce ţin de identitatea culturală
(tradiţia) în cazul elevilor de etnie rromă, etc.

Dinamica populaţiei preşcolare şi şcolare până în anii 2030 - 2060
În judeţul Alba, până în anul 2030, populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi
şcolară de 0-23 ani se va reduce cu 19,9%, ajungând la aproximativ 66,2 mii persoane, iar
până în anul 2060 se va reduce cu 44,5%, ajungând la aproximativ 45,95 mii persoane,
principalul factor al acestei evoluţii fiind scăderea naturală a populaţiei.
Scăderea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 ani determină reducerea
populaţiei preşcolare şi şcolare.
Astfel, în judeţul Alba, populaţia preşcolară şi şcolară de 0-23 ani ar urma să scadă
cu 26,8 mii persoane în anul 2060 faţă de anul şcolar 2014/2015, scăderea procentuală fiind
de 45,2%, comparativ cu 42,5% la nivel naţional şi 32,5% la nivelul Regiunii Centru.
Diferenţa faţă de nivelul naţional şi regional este mai evidentă pentru categoria de vârstă 1518 ani (liceu şi şcoală profesională).
15

Rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel
aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la
începutul anului şcolar.
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Tabel 20. Populaţie rezidentă şcolară în judeţul Alba, proiectată în anii 2030 şi 2060
Vârsta
6-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-23 ani
0-23 ani

2014/2015

2030

15655
12877
12510
8577
59279

11602
9938
9560
7797
46423

Variaţie 2030
faţă de 2015
-25,89%
-22,82%
-23,58%
-9,09%
-21,69%

2060
8377
7027
6651
5064
32463

Variaţie 2060
faţă de 2015
-46,49%
-45,43%
-46,83%
-40,96%
-45,24%

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016 şi calcule proprii

Tabel 21. Populaţie rezidentă şcolară în România, proiectată în anii 2030 şi 2060
Vârsta

6-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-23 ani
0-23 ani

2014/2015

2030

969936
772990
692949
740469
3735552

777991
654498
597153
645923
3116840

Variaţie
2030 faţă de
2015
-19,79%
-15,33%
-13,82%
-12,77%
-16,56%

2060

541804
450388
416123
434581
2149563

Variaţie
2060 faţă de
2015
-44,14%
-41,73%
-39,95%
-41,31%
-42,46%

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016 şi calcule proprii

Tabel 22. Populaţie rezidentă şcolară în Regiunea Centru, proiectată în anii 2030 şi 2060
Vârsta

6-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-23 ani
0-23 ani

2014/2015

2030

121373
91945
78185
76987
443338

101361
84166
73627
74404
395045

Variaţie
2030 faţă de
2015
-16,49%
-8,46%
-5,83%
-3,36%
-10,89%

2060

76862
63496
56519
55871
299152

Variaţie
2060 faţă de
2015
-36,67%
-30,94%
-27,71%
-27,43%
-32,52%

Sursa: Proiectarea populaţiei şcolare din România, la orizontul anului 2060, INS 2016 şi calcule proprii

Concluzii: Tendinţa de reducere dramatică a populaţiei şcolare este evidentă. Este
necesară corelarea, adaptarea infrastructurii şcolare la aceste tendinţe SAU măsuri de
stimulare a natalităţii.
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3.2.

Elevii – beneficiari ai pregătirii iniţiale VET

3.2.1. Număr total şi structură pe zone ale judeţului, niveluri de pregătire,
domenii de pregătire şi calificări
Educaţia şi formarea profesională iniţială în învăţământul gimnazial
Tabel 23. Număr elevi gimnaziu în perioada 2012-2017
-persoane Zonă judeţ /
An şcolar
Zona de dezvoltare
Alba Iulia
Zona de dezvoltare
Sebeş
Zona de dezvoltare
Blaj
Zona de dezvoltare
Cugir
Zona de dezvoltare
Aiud
Zona de dezvoltare
Ocna Mureş
Zona de dezvoltare
Apuseni
Număr total

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

3.676

3.613

3.460

3.436

3.617

2.419

2.401

2.127

2.027

2.122

2.025

1.902

1.837

1.777

1.874

918

849

858

746

879

1.221

1.171

1.153

1.136

1.098

956

935

874

850

846

2.461

2.171

2.226

1.950

1.739

13.676

13.042

12.535

11.922

12.175

Sursa: ISJ Alba

Figura 10. Număr elevi gimnaziu 2012-2017
4.000

An scolar 20122013

-1,61%

3.500

An scolar 20162017

3.000
-12,28%

-29,34%

2.500
-7,46%

2.000

-10,07%

1.500
-4,25%

-11,51%

1.000
500
0
Alba Iulia
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În perioada 2012-2017, se observă o scădere a numărului de elevi de gimnaziu în
judeţul Alba cu 10,98%, generată de o scădere majoră în zona Apuseni (cu 29,34%),
scăderi medii în zonele Sebeş (12,28%), Aiud (10,07%), Ocna Mureş (11,51%) şi Blaj
(7,46%) şi reduceri minore în zonele Cugir (4,25%) şi Alba Iulia (1,61%).
Reducerea numărului de elevi de gimnaziu se reflectă în reducerea numărului de
elevi din învăţământul liceal şi profesional.

Educaţia şi formarea profesională iniţială în învăţământul liceal şi profesional
Sistemul de învăţământ liceal şi profesional cuprinde:
a) Învăţământul liceal
1. Filiera teoretică (real şi umanist)
2. Filiera vocaţională (militar, sportiv, arte vizuale, muzică, teologic, pedagogic)
3. Filiera tehnologică (tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului)
b) Învăţământul profesional
1. Învăţământul profesional de 3 ani
2. Învăţământ dual pentru calificări profesionale de nivel 3. În judeţul Alba,
domeniile de pregătire în anul şcolar 2018/2019 în învăţământul dual, profil TEHNIC,
sunt: mecanic, electromecanic, industrie textilă şi pielărie – 9 calificări; profil
SERVICII, domeniu turism şi alimentaţie – 1 calificare; profil Resurse naturale şi
protecţia mediului – domeniu agricultură – 2 calificări
3. Învăţământ special profesional şi tehnic
În judeţul Alba, în perioada 2004-2017, se constată o scădere a ponderii elevilor
cuprinşi în învăţământul profesional de la 26,8% în anul şcolar 2004-2005 la 2,3% în 20112012 şi o creştere până la 12,8% în 2016-2017. Învăţământul profesional a devenit neatractiv
pentru elevi şi părinţi, tendinţă manifestată la nivel naţional.
Figura 11.

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017
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În perioada analizată, ponderea învăţământului liceal tehnologic în judeţul Alba a
crescut de la 31,6% în anul şcolar 2004-2005 la 41,1% în 2016-2017, cu un maxim de 55,7%
în 2011-2012.
Ponderea învăţământului liceal teoretic şi vocaţional a înregistrat o creştere nu foarte
importantă de la 41,6% în anul şcolar 2004-2005 la 46,0% în 2016-2017, mai evidentă în
ultimii 4 ani.
Comparativ cu situaţia învăţământului secundar superior la nivelul Regiunii Centru, în
anul şcolar 2016-2017, ponderea cumulată a învăţământului profesional şi liceal
tehnologic este mai mare în judeţul Alba (53,9%) decât în Regiunea Centru (51,5%),
deşi ponderea învăţământului profesional este mai mică (12,8% - judeţul Alba faţă de 16,5% Regiunea Centru).
Figura 12.

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

Structura ÎPT în judeţul Alba
după numărul de elevi, profile şi domenii de pregătire
În județul Alba, predomină învățământul liceal tehnologic, cu 63,86% din total ÎPT la
nivel de județ. Ponderea este mai mare decât cea din Regiunea Centru, dar mai mică decât cea
de la nivel național. Învățământul profesional clasic are o pondere mai scăzută decât la nivel
regional, dar mai ridicată decât la nivel național. În ceea ce privește învățământul dual,
ponderea acestuia în ÎPT este mai ridicată (3,38%) decât media regională (2,80%) și media
națională (0,87%).
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Tabel 24. Învățământul profesional și tehnic pe nivel de calificare, an școlar 2017/2018
Judeţ Alba
Număr % din total
elevi
județ

ÎPT

Regiunea Centru
Număr
% din total
elevi
regiune

România
Număr
% din
elevi
total țară

Învățământ liceal
3.117
63,86%
21665
62,20%
209195
71,14%
filiera tehnologică
Învățământ
1.599
32,76%
12192
35,00%
82296
27,99%
profesional
Învățământ dual
165
3,38%
976
2,80%
2568
0,87%
TOTAL
4.881
100,00%
34833
100,00%
294059 100,00%
Sursa: calcule pe baza datelor din Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025,
Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul dual din România 2568 elevi,
din care 38,00% erau din Regiunea Centru (cea mai ridicată pondere între cele 8 regiuni) și
6,4% erau din județul Alba (situat pe locul 5 după județele Brașov – 21,7%, Satu-Mare –
7,8%, Bihor – 7,6% și Cluj – 6,7%).
Tabel 25. Învățământul liceal filiera tehnologică în județul Alba – număr elevi și calificări
Profil
TEHNIC

Domeniu de
pregătire
Electronică
automatizări

Electromecanică
Mecanică

Electric
Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi
pielărie
Chimie
industrială
Materiale de
construcţii
TOTAL PROFIL TEHNIC
Economic
SERVICII

Calificări
Tehnician operator tehnică
de calcul
Tehnician în automatizări
Tehnician de
telecomunicaţii
Tehnician electromecanic
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician transporturi
Tehnician proiectant CAD
Tehnician mecatronist
Tehnician prelucrări la cald
Tehnician în instalaţii
electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician desenator pentru
construcţii şi instalaţii
Tehnician designer
vestimentar
Tehnician chimist de
laborator
Tehnician în industria
sticlei şi ceramicii
Tehnician în activităţi

Nr.
elevi
2017/
2018

Procent
din
total
judeţ

Nr.
elevi
2017/
2018

Procen
t din
total
judeţ

297

9,53%

124

3,98%

430

13,80%

9

0,29%

49

1,57%

49

1,57%

101

3,24%

20
47
63
25

0,64%
1,51%
2,02%
0,80%

256

8,21%

104

3,34%

25

0,80%

129

4,14%

81

2,60%

81

2,60%

163

5,23%

163

5,23%

109

3,50%

109

3,50%

83

2,66%

83

2,66%

1300
792

41,71%
25,41%

1300
846

41,71%
27,14%
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Turism şi
alimentaţie
Comerţ

Estetica şi igiena
corpului omenesc
TOTAL PROFIL SERVICII
Industrie
RESURSE
NATURALE alimentară
ŞI
Agricultură
PROTECŢIA
MEDIULUI
Protecţia
mediului
Silvicultură

economice
Tehnician în administraţia
publică
Organizator banqueting
Tehnician în turism
Tehnician în gastronomie
Tehnician în activităţi de
comerţ
Tehnician în comerţ
Tehnician în achiziţii şi
contractări
Coafor stilist

Tehnician în industria
alimentară
Tehnician horticultor
Tehnician veterinar
Tehnician ecolog şi
protecţia calităţii mediului
Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere
TOTAL PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI
TOTAL ELEVI LICEU TEHNOLOGIC

54

1,73%

55
143
111

1,76%
4,59%
3,56%

109

3,50%

53

1,70%

53

1,70%

117

309

9,91%

215

6,90%

3,75%

117

3,75%

1487

47,70%

1487

47,70%

26

0,83%

26

0,83%

173
79

5,55%
2,53%

252

8,08%

26

0,83%

26

0,83%

26

0,83%

26

0,83%

330

10,57%

330

10,57%

3117

100%

3117

100%

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul liceal filiera tehnologică
3117 elevi, din care majoritatea (47,70%) sunt la profilul Servicii, urmați de 41,71% la
profilul Tehnic și 10,57% la profilul Resurse naturale și protecția mediului.

Tabel 26. Învățământul profesional în județul Alba – număr elevi și calificări
Profil
Domeniu de
Calificări
Nr.
Procent
Nr.
pregătire
elevi
din
elevi
2017/
total
2017/
2018
judeţ
2018
TEHNIC

Electronică
automatizări
Electromecanică

Mecanică
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Electronist aparate şi
echipamente
Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Frezor-rabotor-mortezor
Lăcătuş construcţii
metalice şi utilaj
tehnologic
Lăcătuş mecanic prestări
servicii
Mecanic agricol
Mecanic auto
Mecanic utilaje şi
instalaţii în industrie
Modelier

Procent
din
total
judeţ

14

0,88%

14

0,88%

141

8,82%

141

8,82%

30

1,88%

88

5,50%

9

0,56%

591

36,96%

35
202

2,19%
12,63%

57

3,56%

24

1,50%
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Electric

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi
pielărie
Chimie
industrială
Materiale de
construcţii
Fabricarea
produselor din
lemn
TOTAL PROFIL TEHNIC
SERVICII
Turism şi
alimentaţie

Operator la maşini cu
comandă numerică
Rectificator
Sculer matriţer
Strungar
Electrician constructor
Electrician aparate şi
echipamente electrice şi
energetice
Electrician exploatare
joasă tensiune
Instalator instalaţii
tehnico-sanitare şi de gaze
Confecţioner articole din
piele şi înlocuitori
Confecţioner produse
textile
Operator fabricarea şi
prelucrarea celulozei şi
hârtiei
Operator ceramică fină
Tâmplar universal

Bucătar
Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi de
alimentaţie
Comerciant-vânzător

Comerţ
TOTAL PROFIL SERVICII
Brutar-patiser-preparator
RESURSE
produse făinoase
NATURALE Industrie
ŞI
alimentară
Preparator produse din
PROTECŢIA
carne și pește
MEDIULUI
Agricultură
Lucrător în agroturism
Silvicultură
Pădurar
TOTAL PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI
TOTAL ELEVI ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

84

5,25%

29
14
19
26

1,81%
0,88%
1,19%
1,63%

50

3,13%

27

1,69%

15

0,94%

32

2,00%

29

1,81%

20

103

6,44%

15

0,94%

61

3,81%

1,25%

20

1,25%

15

0,94%

15

0,94%

78

4,88%

78

4,88%

1038
75

64,92%
4,69%

1038

64,92%

188

11,76%

263

16,45%

145
408

9,07%
25,52%

145
408

9,07%
25,51%

47

2,94%
68

4,25%

21

1,31%

69
16

4,32%
1,00%

69
16

4,32%
1,00%

153

9,57%

153

9,57%

1599

100%

1599

100%

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul profesional 1599 elevi, din
care majoritatea (64,92%) sunt la profilul Tehnic, urmați de 25,52% la profilul Servicii și
9,57% la profilul Resurse naturale și protecția mediului.
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Profil

Tabel 27. Învățământul DUAL în județul Alba – număr elevi și calificări
Domeniu de
Calificări
Nr.
Procent
Nr.
pregătire
elevi
din
elevi
2017/
total
2017/
2018
judeţ
2018

TEHNIC

Electromecanică

Mecanică

Electromecanic utilaje şi
instalaţii industriale
Frezor-rabotor-mortezor
Lăcătuş mecanic prestări
servicii
Operator la maşini cu
comandă numerică
Rectificator
Sculer matriţer

Industrie textilă
Tricoter - confecţioner
şi pielărie
TOTAL PROFIL TEHNIC
TOTAL ELEVI ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL

30

18,18%

14

8,48%

15

9,09%

59

35,76%

14
15

8,48%
9,09%

18
165
165

Procent
din
total
judeţ

30

18,18%

117

70,91%

10,91%

18

10,91%

100%
100%

165
165

100%
100%

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

În anul școlar 2017-2018 erau cuprinși în învățământul dual 165 elevi, toți la profilul
Tehnic.

Tabel 28. Număr elevi din ÎPT pe profile de pregătire, în județul Alba, an școlar 2017-2018
Profil de pregătire
Tehnic
Servicii
Resurse naturale și
protecția mediului
Total

Învățământ
liceal tehnologic
1300
1487
330

Învățământ
profesional
1038
408
153

Învățământ dual

Total ÎPT

165
-

2503
1895
483

3117

1599

165

4881

Sursa: Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025, Regiunea de Dezvoltare Centru,
actualizare 2017

Figura 13. Elevi ÎPT pe profile de pregătire, judeţul Alba, an
şcolar 2017-2018

9,90%
Tehnic
Servicii
38,82%
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51,28%
Resurse naturale și
protecția mediului
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Structura ÎPT pe profile şi domenii de pregătire

Numărul elevilor înscriși în învățământul liceal filiera tehnologică (3117) este de 1,77
ori mai mare decât numărul elevilor din învățământul profesional și dual (1764). Profilul
Servicii este preponderent în învățământul liceal filiera tehnologică, iar profilul tehnic este
preponderent în învățământul profesional.
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Domeniile de pregătire Electronică automatizări, Mecanică și Industrie textilă și
pielărie sunt cele mai căutate domenii în învățământul liceal filiera tehnologică, în timp ce
domeniile Mecanică, Electromecanică și Electric sunt cele mai căutate domenii în
învățământul profesional. În învățământul dual, predomină calificările din domeniul
mecanic.

La profilul de pregătire Servicii, cei mai mulți elevi din învățământul liceal tehnologic
se pregătesc în domeniul Economic (846 elevi), în timp ce în învățământul profesional cei
mai mulți elevi se pregătesc în domeniul Turism și alimentație (263 elevi).

Cei mai mulţi elevi din ÎPT, profilul Resurse naturale şi protecţia mediului se
pregătesc în domeniul agricultură, urmaţi de cei în domeniul industrie alimentară, protecţia
mediului şi silvicultură.
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Absolvenții de liceu și școală profesională în județul Alba
În perioada 2010 – 2015 se constată o scădere cu 34,67% a numărului de absolvenți de
licee și colegii teoretice de la 2062 absolvenți în anul 2010 la 1347 absolvenți în anul 2015, o
scădere mai puțin accentuată, cu 12,94% a absolvenților de liceu filiera tehnologică (de
la 1430 absolvenți în 2010 la 1245 absolvenți în anul 2015) și o creștere în cazul liceelor
filiera vocațională.

Sursa: prelucrare pe baza datelor din Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025,
Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare 2017

În perioada 2010 – 2015, în județul Alba a avut loc o scădere evidentă a absolvenților
din învățământul profesional ca urmare, în principal, a restructurărilor prin care a trecut
această formă de învățământ, dar și ca urmare a lipsei de interes a elevilor și părinților pentru
învățământul profesional.

Sursa: prelucrare pe baza datelor din Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) 2016-2025,
Regiunea de Dezvoltare Centru, actualizare 2017
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Tabel 29. Situaţia absolvenților de liceu şi şcoală profesională în anul școlar 2015-2016
Profil

Domeniu de pregătire

Electronică automatizări
Electromecanică
Mecanică
Electric
Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi pielărie
Chimie industrială
Materiale de construcţii
Fabricarea produselor din lemn
TOTAL PROFIL TEHNIC
Economic
SERVICII
Turism şi alimentaţie
Comerţ
Estetica şi igiena corpului
omenesc
TOTAL PROFIL SERVICII
Industrie alimentară
RESURSE
NATURALE Agricultură
ŞI
Protecţia mediului
PROTECŢIA Silvicultură
MEDIULUI
TOTAL PROFIL RESURSE NATURALE ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI
TOTAL
TEHNIC

Sursa: ISJ Alba
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Nr. absolvenți
liceu cu examen
certificare
2015/2016

Nr. absolvenți școală
profesională cu examen
certificare
2015/2016

56
14
102
24
21

13
100
12

84
20
26
347
202
173
84
28

24
13
162
42
-

487
29
105
16
8

42
-

158

0

992

204
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În anul 2016, numărul absolvenților de liceu filiera tehnologică era de 4,86 ori mai
mare decât numărul absolvenților de învățământul profesional. Cei mai numeroși
absolvenți de liceu filiera tehnologică sunt absolvenți în domeniul serviciilor (aproximativ
50%), în timp ce aproximativ 35% sunt absolvenți cu pregătire în domeniul tehnic.
Aproximativ 80% din absolvenții de învățământ profesional din anul 2016 aveau
pregătire în domeniul tehnic.

3.2.2. Calitatea pregătirii profesionale
Nivelul de pregătire al elevilor din învățământul profesional și tehnic

Tabel 30. Rezultate evaluare naţională 2015 în judeţul Alba pe zone de dezvoltare economică
Zona de dezvoltare

Alba Iulia
Sebes
Blaj
Cugir
Aiud
Ocna Mures
Apuseni
Total elevi

Medii evaluare naţională
sub 5 intre 5 si
intre 8 si
8
10
88
306
413
134
225
136
91
137
111
16
95
45
45
125
78
29
82
47
132
257
189
535
1227
1019

Absenţi

Total
elevi

6
20
18
0
2
2
15
63

813
515
357
156
250
160
593
2844

Sursa: calcule pe baza datelor furnizate de ISJ Alba

Din totalul de 2844 elevi înscrişi la examenele de evaluare naţională în anul 2015 –
sesiunea iunie, 2781 au fost prezenţi, iar 63 au fost absenţi. Din cei 2781 prezenţi, 36,64% au
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obţinut medii între 8 şi 10, 44,12% au obţinut medii între 5 şi 8 şi 19,24% au obţinut medii
sub 5.

Figura 22. Medii la evaluarea nationala 2015, in judetul Alba, pe zone de
dezvoltare economica
Apuseni

22,84%

44,46%

32,70%

Ocna Mures

18,35%

51,90%

29,75%

Aiud

18,15%

50,40%

31,45%
Medii sub 5

Cugir 10,26%

60,90%

Blaj

26,84%

Sebes

27,07%

Alba Iulia 10,90%
0%

28,85%

40,41%

Medii intre 8 si 10

32,74%

45,45%

27,47%

37,92%
20%

Medii intre 5 si 8

51,18%
40%

60%

80%

100%

120%

Zonele cu cele mai mari procente ale mediilor sub 5 sunt Sebeş (27,07%), Blaj
(26,84%) şi Apuseni (22,84%). Zonele cu cele mai mari procente ale mediilor între 5 şi 8
sunt Cugir (60,90%), Ocna Mureş (51,90%), Aiud (50,40%).
Primele 3 zone cu cele mai ridicate procente ale mediilor sub 8 sunt Sebeş (72,53%),
Cugir (71,15%) şi Ocna Mureş (70,25%). Aiud, Apuseni şi Blaj au procente apropiate, în
jurul a 67-68%, iar Alba Iulia sub 50%.
Concluzia care se desprinde este o pregătire majoritar medie spre slabă a elevilor de
gimnaziu în 6 din 7 zone de dezvoltare a judeţului Alba.
Care sunt cauzele slabei pregătiri a elevilor de gimnaziu în zonele menţionate?!
- Lipsa de interes a elevilor şi părinţilor pentru învăţare;
- Ineficienţa metodelor de predare, a metodelor de stimulare a învăţării, folosite de
profesori;
- Curriculum încărcat, etc.
Tabel 31. Învățământul liceal filiera tehnologică în județul Alba – medii admitere liceu și
medii bacalaureat
Profil

Zone de dezvoltare

TEHNIC

Alba Iulia

Medie admitere liceu
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
7,87
6,24
3,85

Sebeș

3,78
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8,01

6,03

Medie BAC
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
7,20
6,00
8,90
6,03

7,33

6,45
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Blaj

2,90

6,07

4,77

6,18

7,00

6,62

Cugir

5,34

8,11

6,61

6,43

7,3

6,86

Aiud

6,18

7,89

6,59

6,00

8,91

6,67

Ocna Mureș

2,27
2,58

7,01
7,52

3,24
5,2

6,26

6,35

6,31

6,10

7,91

6,67

Apuseni
Medie
SERVICII

5,53

Alba Iulia

7,24

9,78

8,21

6,03

9,83

6,68
7,87

Sebeș

6,69

8,42

7,31

6

9,05

7,04

Blaj

6,62

8,57

7,59

6,11

9,38

7,74

Cugir

6,64
4,81

8,62
8,07

7,64
6,92

6,16

9,63

6,03

9,80

8,04
7,79

0*
3,42

0
7,54

0
5,91

0

6,66

6,01

9,51

Aiud
Ocna Mureș
Apuseni
Medie
RESURSE
NATURALE
ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

Alba Iulia

6,23

6,66
7,33
7,50

-

-

-

-

-

-

0*

0

4,06
-

9,13
-

0
5,88

6
6,06

7,56
8,45

6,67
7,02

-

-

-

-

Ocna Mureș

4,69
-

8,51
-

6,70
-

6,03
-

8,40
-

6,35
-

Apuseni

5,01

7,52

6,8

6,16

8,36

7,13

Sebeș
Blaj
Cugir
Aiud

Medie

6,46

6,79

Notă: * Nu s-a organizat admitere la acest profil în anul şcolar 2015-2016

Concluzii:
1) Cele mai mici medii de admitere în liceu (sub 5,00) s-au înregistrat la profilul Tehnic în zonele Ocna Mureş, Apuseni, Blaj, Sebeş, Alba Iulia, la profilul Servicii – în zonele
Apuseni, Aiud, la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului – în zonele Blaj şi
Aiud. O medie zonală sub 5,00 a notelor de admitere la liceu s-a înregistrat la
profilul Tehnic, zonele Ocna Mureş şi Blaj. Concluzia care reiese este slaba
pregătire a elevilor care intră la liceu, în special a celor de la profilul Tehnic.
2) Cunoştinţele de bază ale elevilor fiind deficitare, pregătirea lor în cadrul liceului (în
specialitatea aleasă) nu are o bază solidă, la care să se adauge noile cunoştinţe. Prin
urmare, performanţele elevilor sunt scăzute la examenul de bacalaureat. Media
notelor obţinute la BAC pe zone ale judeţului Alba se situează în intervalul 6,31 –
7,20 la profilul Tehnic, în intervalul 6,66 – 8,04 la profilul Servicii şi în intervalul
6,35 – 7,13 la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului (în condiţiile în care se
consideră admişi cei care obţin peste 6,00).
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Promovabilitate la examenul de bacalaureat în ÎPT
La nivelul județului Alba, procentul de promovabilitate a examenului de Bacalaureat
sesiunea iunie – iulie 2016 este de 73,51% față de 67,22% la nivel național, repartiția pe
promoția curentă și promoție anterioară fiind:
-

79,6% promovabilitate promoție curentă la nivel de județ;
26,55% promovabilitate promoție anterioară la nivel de județ.

La nivelul celor 16 unităţi de învăţământ tehnologic, situaţia promovabilităţii la
examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016, se prezenta astfel:
Tabel 32. Promovabilitate la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016
Zone de
Unitatea de învăţământ
dezvoltare tehnologic

Alba Iulia

Sebeş

Blaj

Cugir

Aiud

Colegiul Economic "Dionisie
Pop Martian" Alba Iulia
Colegiul Tehnic "Dorin Pavel"
Alba Iulia
Colegiul Tehnic "Apulum"
Alba Iulia
Colegiul Tehnic "Alexandru
Domsa" Alba Iulia
Total Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebes
Liceul Tehnologic "Stefan
Manciulea" Blaj
Liceul Tehnologic Jidvei
Liceul Tehnologic "Timotei
Cipariu" Blaj
Total Blaj
Colegiul Tehnic "I. D.
Lazarescu" Cugir
Colegiul National "Bethlen
Gabor" Aiud
Colegiul Tehnic Aiud
Liceul Tehnologic Agricol
"Alexandru Borza" Ciumbrud
Total Aiud

Ocna
Mureş

Liceul Tehnologic Ocna Mures

Apuseni

Liceul "Horea, Closca şi
Crisan" Abrud
Liceul "Corneliu Medrea"
Zlatna
Liceul "Dr. Lazar Chirila"
Baia De Aries
Liceul Tehnologic de Turism
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Înscriși

Promovabi
Reușiți
Prezenți Eliminați
litate (%)
TOTAL

168

94.01

167

1

157

6

50.00

4

0

2

104

47.13

87

0

41

38

31.25

32

0

10

316
90

72.41
44.58

290
83

1
0

210
37

59

60.71

56

0

34

11

36.36

11

0

4

4

0.00

4

0

0

74

53.52

71

0

38

48

60.98

41

0

25

58

70.69

58

0

41

55

55.56

54

0

30

13

50.00

12

0

6

126

62.10

124

0

77

14

7.69

13

0

1

89

78.82

85

1

67

36

72.22

36

0

26

65

69.84

63

0

44

13

33.33

12

0

4
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şi AlimentatieArieseni
Liceul Tehnologic Silvic
Cimpeni
Liceul Tehnologic "Tara
Motilor" Albac
Total Apuseni
Total unităţi ÎPT
TOTAL general

19

29.41

17

0

5

15

27.27

11

0

3

237
905
2231

66.52
63.48
79.60

224
846
2167

1
2
3

149
537
1725

Concluzii: Promovabilitatea la bacalaureat în unităţile de învăţământ tehnologic
(63,48%) este mai redusă decât cea de la nivelul întregului judeţ (79,6%). Zonele din judeţ cu
cea mai mică promovabilitate la bacalaureat sunt Ocna Mureş (7,69%) şi Sebeş (44,58%),
iar cu cea mai ridicată – Alba Iulia (72,41%). Unităţile de învăţământ tehnologic cu cea mai
mică promovabilitate la bacalaureat sunt Liceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Blaj (0,00%),
Liceul Tehnologic "Tara Motilor" Albac (27,27%), Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni
(29,41%), Colegiul Tehnic "Alexandru Domsa" Alba Iulia (31,25%).
Tabel 33. Învățământul profesional în județul Alba – medii admitere și medii absolvire
Profil

Zone de dezvoltare

TEHNIC

Alba Iulia

Medie intrare
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
5,17
2,38
8,10

Medie absolvire
an şcolar 2015/2016
min.
max.
med.
8,38
6,7
5,07

Sebeș

2,83

7,23

5,2

0*

0

0

Blaj

2,22

7,75

3,86

0*

0

0

Cugir

2,35

8,11

5,21

6,13

8,72

7,20

2,54
1,02

7,25
7,20

4,58
4,66

0*

0

0

-

-

-

5,22
-

8,47
-

7,03
-

2,83

7,23

5,2

0*

0

0

-

-

-

-

-

-

2,32

6,08

4,65

-

-

6,13

8,27

6,75

1,02

7,20

5,29

-

-

-

-

-

5,4
-

8,47
-

-

-

2,4

7,6

5

6,63

9,5

8,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,02

7,20

5,29

-

-

5,4

8,47

6,8

Aiud
Ocna Mureș
Apuseni
SERVICII

Alba Iulia
Sebeș
Blaj
Cugir
Aiud
Ocna Mureș
Apuseni
Alba Iulia

RESURSE
NATURALE Sebeș
ŞI
PROTECŢIA Blaj
MEDIULUI
Cugir
Aiud

Ocna Mureș
Apuseni

6,8
-

Notă: * în anul şcolar 2015-2016 exista doar anul 1 şi anul 2 şcoala profesională
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Concluzii: Pragul de admitere în şcoala profesională este foarte mic (ex. media 1,02
la profilul Tehnic sau Servicii în zona Apuseni).O medie zonală sub 5,00 a notelor de
admitere la şcoala profesională s-a înregistrat la profilul Tehnic - zonele Blaj, Ocna Mureş
şi Apuseni, la profilul Servicii – zona Aiud.

Întrebare:
Cum va reuşi un elev admis la liceu sau şcoala profesională cu nota 2,22 (care reflectă
cunoştinţele sale de bază, în principal de limba română şi matematică) să fie bine pregătit în
calificarea „Operator la maşini cu comandă numerică” sau „Electrician aparate şi echipamente
electrice şi energetice” care presupun cunoştinţe de fizică, chimie, matematică, înţelegere şi
comunicare corectă, etc.?!!
Soluții posibile:
 Asigurarea unei mai bune pregătiri a elevilor de gimnaziu, acolo unde este necesar;
 Asigurarea unei mai bune informări a părinților și elevilor privind oportunitățile de continuare
a studiilor (mai multe întâlniri ale părinților și elevilor cu reprezentanți ai liceelor cu profil
tehnologic în care să fie prezentate profilele/domeniile de pregătire pe înțelesul acestora,
prezența agenților economici la aceste prezentări; întâlnirile să înceapă din clasa a V-a);
 Monitorizarea procesului de învăţământ de către firme/ Existenţa unei structuri a oamenilor de
afaceri care să monitorizeze procesul de învăţământ în unităţile de învăţământ tehnologic.

Activități extrașcolare în care sunt implicați elevii din ÎPT
Şcolile ÎPT au inclus în programele proprii acţiuni pe diverse domenii: proiecte
educative de mediu, activităţi sportive, proiecte de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate,
educaţie pentru non-violenţă, educaţie moral-civică (ex. Comemorarea Zilei Holocaustului în
România, Ziua Armatei Române, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Festivalul Naţional al Şanselor
Tale, Ziua Naţională Antitutun, Zilele Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane).
Orientarea în carieră s-a constituit într-un domeniu important al activităţilor educative
prin diferite activități: vizite de studiu, excursii tematice, vizite la agenţi economici.
Tabel 34. Activități extrașcolare elevi din învățământul profesional și tehnic

Activitate raportată la
nr. de şcoli ÎPT (16)
Număr clase ÎPT
Activitate raportată la
nr. de clase ÎPT

Excursii tematice

20152016
309

20162017
294

20152016
330

20162017
353

20152016
231

20162017
223

19,31

18,38

20,63

22,06

14,44

13,94

224

233

224

233

224

233

1,38

1,26

1,47

1,52

1,03

0,96

Sursa: calcule pe baza datelor furnizate de ISJ Alba
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Din perspectiva contactului elevilor din ÎPT cu mediul de afaceri, se observă că elevii
unei unităţi de învăţământ ÎPT au realizat în anul şcolar 2016-2017, în medie, 18,38 vizite de
studiu pe an şi 13,94 vizite la agenţii economici pe an, în scădere faţă de anul anterior. De
asemenea, elevii unei clase de ÎPT au participat în anul şcolar 2016-2017, în medie, la 1,26
vizite de studiu pe an şi la 0,96 vizite la agenţii economici pe an, în scădere faţă de anul
anterior. Prin urmare, contactul elevilor cu mediul de afaceri este total insuficient.
Unitățile de învățământ tehnologic au fost implicate în implementarea unor proiecte cu
finanțare europeană, proiecte derulate în principal prin Programul ERASMUS+. Proiectele au
vizat în principal educația vocațională și tehnologică în domenii precum mecatronică,
creșterea și îngrijirea animalelor, agroturism, mobilitatea și îmbunătățirea competențelor
elevilor din învățământul profesional și tehnic.

Tabel 35. Proiecte implementate de către unitățile de învățământ tehnologic din județul Alba
Nr.
crt.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Proiectul

Innovations in teaching
mechatronics in automotive
sector, practically oriented
Tehnici și tehnologii europene
pentru creșterea și îngrijirea
animalelor
Agroturism-Prezent si Viitor! Agritourism Present & Future!
More Mobility, Better
Employability
European mobility for European
students
Increased competencies for VET
students by means of European
placements
Innover la pédagogie et
l’enseignement du français par le
Kamishibai

Programul de
finanțare/
Domeniul
ERASMUS+
KA2 (VET)

Unitatea de învățământ
tehnologic implicată

ERASMUS+
KA1(VET)

Liceul Tehnologic Agricol
"Alexandru Borza" Ciumbrud

ERASMUS+
KA1(VET)
ERASMUS+
KA1(VET)
ERASMUS+
KA1(VET)
ERASMUS+
KA1(VET)

Liceul Tehnologic “Tara Motilor”
Albac
Liceul Tehnologic “Tara Motilor”
Albac
Liceul de Turism si Alimentatie
Arieseni
Liceul de Turism si Alimentatie
Arieseni
Liceul Tehnologic Silvic Cimpeni
Inspectoratul Scolar Judetean Alba
Liceul Tehnologic Ocna Mureș

ERASMUS+
KA2

Colegiul Tehnic Alexandru Domsa"
Alba Iulia

Sursa: ISJ Alba

De asemenea, în cadrul programului ERASMUS+ se derulează în perioada 2017-2019
proiectul TECHNIC - TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for
VET având ca scop creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic pentru elevi și
părinți, astfel încât numărul elevilor care optează pentru această formă de învățământ să
crească. Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat care implică autorități publice
locale, unități de învățământ tehnologic, organizații de formare profesională în domeniul
tehnologic din 3 regiuni europene: județul Alba - România, Regiunea Brandenburg –
Germania, Regiunea Umbria - Italia.
Eficienţa externă a formării profesionale iniţiale poate fi apreciată prin rata de
ocupare la nivel național pentru grupa de vârstă 20-64 de ani. Astfel, în 2017, rata de
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ocupare pentru grupa de vârstă 20-64 ani a fost de 65,8% în Regiunea Centru, 68,8% în
România, ambele sub media UE de 72,2%.
Figura 23: Rata de ocupare după sex, grupa de vârstă 20-64 ani, 1998-2016 (%)

Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)

În ceea ce priveşte rata de ocupare la grupa de vârstă 15-24 ani, după nivelul de
educaţie, se constată că la nivelurile 0-2 (gimnaziu şi mai puţin) rata de ocupare în România
este relativ constantă (15,4% în 2017), situându-se sub valorile UE-28 (Uniunea Europeană în
compunerea ei actuală) 18,9% în 2017. Aceeaşi situaţie se observă şi pentru tinerii în vârstă
de 15-24 ani cu nivel 3 şi 4 de educaţie pentru care rata de ocupare se situa la 32,4% în
2017, sub nivelul celei din UE-28 de 46,1%, în intervalul 2007-2017 evoluţia fiind relativ
constantă. O evoluţie sinuoasă se observă în cazul tinerilor în vârstă de 15-24 ani cu
educaţie de nivel 5-8 (învăţământ terţiar) a căror rată de ocupare a oscilat de la valori
maxime (63,4% în 2007 – peste valoarea UE-28) la valori minime (34,5% în 2014) şi
ajungând la 57,1% în 2017 – sub valoarea UE-28 de 60,9%.

Figura 24: Rata de ocupare după nivelul de educaţie, grupa de vârstă 15-24 ani, 2007-2017 (%)

Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)

62 | P a g i n ă

STRATEGIA JUDEŢULUI ALBA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE VET ÎN PERIOADA 2018-2023

În ceea ce priveşte rata de ocupare la grupa de vârstă 25-64 ani, după nivelul de
educaţie, se constată că în România aceasta a scăzut pentru nivelurile 0-2 (gimnaziu şi mai
puţin), fiind relativ apropiată (52,8%) de media europeană (54,3%) în 2016, în timp ce pentru
nivelurile 3-4, rata de ocupare se situa la 70,3%, mai mică decât cea de la nivelul UE
(74,8%).
Figura 25: Rata de ocupare după nivelul de educaţie, grupa de vârstă 25-64 ani, 1998-2016 (%)

Educaţie timpurie, învăţământ primar şi secundar inferior (gimnazial) (niveluri 0-2)
Învăţământ secundar superior şi terţiar nonuniversitar (postliceal) (niveluri 3 şi 4)
Învăţământ terţiar (niveluri 5-8)
Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)

Analizând rata de ocupare după grupa de vârstă, se constată că, în România, scade
pentru grupa de vârstă 15-24 ani şi 55-64 ani, în timp ce pentru grupa de vârstă 25-54 ani
rămâne relativ la acelaşi nivel în perioada 1998 - 2016. La nivelul anului 2016, rata de
ocupare la categoria 15-24 ani era în România de 22,3%, sub nivelul celei din Uniunea
Europeană de 33,8%. În schimb, la categoria 25-54 ani, valorile sunt apropiate: România
(77,6%) şi Uniunea Europeană (78,7%).
Figura 26: Rata de ocupare după grupa de vârstă, 1998-2016 (%)

15-24 ani

25-54 ani

55-64 ani

Sursa: Eurostat (online data code: lfsa_ergaed)
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3.3.

Tinerii şi adulţii – beneficiari ai formării profesionale continue VET
3.3.1. Număr, domenii de pregătire, calificări

Învățarea pe tot parcursul vieții (ÎPV) este un aspect important la nivelul Uniunii
Europene, iar obiectivul României este de a crește rata de participare a adulților (cu vârste
cuprinse între 25 și 64 ani) la ÎPV, la 10% până în anul 2020, în timp ce ținta UE este de 15%.
Totuși, în perioada 2007-2013 România nu a înregistrat progrese semnificative în legătură cu
această rată, care a crescut de la 1,3% la numai 1,8% în anul 2013, comparativ cu media
europeană de 8,9%.16
În timp ce îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții în rândul populației ocupate
generează beneficii personale la nivelul angajaților și a firmelor (creșterea productivității
muncii), în rândul persoanelor neocupate (inclusiv a șomerilor), beneficiile sunt predominant
sociale, programele de recalificare ajutându-i să-și găsească un loc de muncă.
Participarea limitată la educație și formare profesională continuă a adulților în
România poate fi generată de existența unei lipse de comunicare între angajatori, angajați și
furnizori de formare profesională, aceștia acționând independent, fără a interacționa suficient.
Astfel, furnizorii de formare profesională oferă programe și produc absolvenți ce dețin
competențe care nu reflectă pe deplin cerințele angajatorilor, sau lipsa de informare a
persoanelor/firmelor privind oportunitățile de formare și capacitatea managerială și
antreprenorială scăzută la nivelul firmelor mici și mijlocii generează o participare scăzută la
formare continuă a adulților.
În județul Alba, în perioada 2015-2017, situația beneficiarilor de formare profesională
continuă, a domeniilor și calificărilor se prezenta astfel:


Conform datelor furnizate de AJPIS Alba în Raportul de activitate din 2016, în anul 2015
au fost eliberate un număr de 9.127 certificate de absolvire şi 15.710 certificate de
calificare. Câteva dintre calificările oferite de furnizorii de formare profesională
autorizaţi, pe domenii ale activităţii economice, erau:
-

-

în agricultură: lucrător în creşterea animalelor, lucrător în cultura plantelor, apicultor;
în industrie şi construcţii: lăcătuş mecanic prestări servicii, operator CNC, electrician
instalaţii şi echipamente electrice industriale, electrician constructor, maşinist la
maşini pentru terasamente, stivuitorist, lucrător finisor pentru construcţii, confecţioner
asamblor articole din textile, operator ceramică fină, lucrător în prelucrare carne,
peşte, lapte şi conserve, lucrător în tâmplărie, betonist;
în servicii: manager în activitatea de turism, agent de turism – ghid, ghid de turism
ecvestru, infirmieră, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, frizer-coaformanichiurist-pedichiurist, masor, agent de securitate, servant pompier, agent
comercial, animator socio-educativ, designer pagini web.

16

Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare 2014-2020 citat în Strategia Națională de
Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015-2020 (Ministerul Educației Naționale)
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În perioada mai 2016 – mai 2017 numărul absolvenților de cursuri de formare
profesională era de 3311, pregătiți în domenii precum tehnic, textile-pielărie, comerț,
turism, alimentație publică, construcții, informatică, social, resurse umane, estetică,
competențe cheie comune mai multor ocupații.17

Se constată un număr ridicat de beneficiari de formare profesională în perioadele în
care au fost implementate proiecte cu finanțare europeană în cadrul programelor care vizau
dezvoltarea resurselor umane (POSDRU).
De asemenea, șomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază
de măsurile active implementate de AJOFM Alba pentru stimularea ocupării forţei de muncă
în judeţul Alba.
Astfel, în anul 2016, deşi numărul de persoane beneficiare de informare, consiliere
profesională, mediere, formare profesională şi alte măsuri de stimulare a ocupării, a fost în
scădere evidentă faţă de perioada anterioară, au fost încadrate în muncă 6119 persoane, în
scădere uşoară faţă de media anilor anteriori (6188 persoane).
Tabel 36. Beneficiari măsuri active AJOFM Alba în perioada 2013-2016
Măsura activă
Informare si consiliere
Mediere
Formare profesionala
Stimulare angajare absolvenţi
Încadrare in munca şomeri înainte de
expirarea perioadei de indemnizare
Încadrare în muncă pers. >45 ani,
şomeri unici susţinători familii
monoparentale, şomeri cu 5 ani până la
pensionare

2013
29.477
28.363
1.021
519

2014
21.345
16.757
860
538

2015
21.264
17.867
1.070
477

2016
7.727
11.985
607
408

538

490

437

367

2.602

3.156

2.767

2.097

Stimulare mobilitate forţă de muncă

105

61

56

53

Facilitare mobilitate forţă de muncă în
străinătate prin reţeaua EURES
Încadrare în muncă persoane cu
handicap

410

603

355

436

18

26

36

3

29

4

6.237

6.417

5.910

6.119

3074
3163

3292
3125

3432
2478

n.a.
n.a.

Încadrare prin încheierea de contracte
de solidaritate
Încadraţi în muncă
Perioadă nedeterminată
Perioadă determinată

Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016

În perioada analizată, a crescut ponderea persoanelor (şomeri sau persoane în căutarea
unui loc de muncă) angajate pe perioadă nedeterminată (58,07% în 2015 faţă de 49,29% în
2013), ceea ce înseamnă o mai mare stabilitate a forţei de muncă.
17

Conform datelor furnizate de AJPIS Alba
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Tabel 37. Beneficiari formare profesională AJOFM Alba în perioada 2013-2016
Indicatori
2013
2014
2015
2016
Număr programe de formare
57
58
59
29
Număr beneficiari, din care:
1276
860
1070
607
- şomeri sau PLM
1208
786
1031
508
- persoane ocupate
68
74
39
99
Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016, calcule proprii

În perioada 2013-2016 numărul de beneficiari ai programelor de formare profesională
organizate prin AJOFM Alba a fost în scădere cu 52,42% (2016 faţă de 2013) şi ca urmare a
finalizării proiectelor finanţate din fonduri structurale, care susţineau financiar aceste cursuri
de formare profesională.
În perioada 2013-2017, prin AJOFM Alba s-au desfăşurat cursuri de formare
profesională în următoarele domenii/ocupaţii:
Tabel 38. Domenii/ocupații pentru care s-au organizat cursuri de formare profesională de
către AJOFM Alba
Domeniul /
Subgrupa COR
Ocupaţia
Grupa COR
Competenţe generale
Comunicare in limba engleza
Comunicare in limba germană
Competenţe antreprenoriale
Competenţe informatice
Membri ai corpului
Directori generali, directori Antreprenor în economia socială
legislativ, ai
executivi si asimilaţi
executivului, înalţi
conducători ai
administraţiei publice,
conducători şi
funcţionari superiori
(Grupa 1)
Specialişti in diverse Specialişti in domeniul
Manager proiect
domenii de activitate administrativ-comercial
Formator
(Grupa 2)
Tehnicieni si alţi
Tehnicieni in informatica si
Operator calculator electronic si
specialişti din domeniul comunicaţii
reţele
tehnic (Grupa 3)
Specialişti in servicii
Inspector resurse umane
administrative si asimilaţi
Contabil
Alţi specialişti in domeniul
Traducător
juridic, social si cultural
Funcţionari
Funcţionari cu atribuţii
Operator introducere, validare si
administrativi (Grupa
generale inclusiv operatori la prelucrare date
4)
maşini de scris/calcul
Alţi lucrători in servicii
Expert local pe problemele romilor
suport in domeniul
administrativ
Servicii (Grupa 5)
Lucrători în domeniul
Ghid de turism
serviciilor personale
Bucătar
Ospătar(chelner),vânzător în unităţi
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de alimentaţie
Cosmetician
Frizer,coafor,manichiurist,pedichiu
rist
Lucrători în domeniul
vânzărilor
Personal de îngrijire

Lucrători calificaţi in
agricultura, silvicultura
si pescuit (Grupa 6)
Muncitori calificaţi şi
asimilaţi
(Grupa 7)

Lucrători în servicii
protecţie
Muncitori
calificaţi
agricultura

Lucrător in comerț
Baby sitter
Îngrijitoare copii
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu
de Agent de securitate
in Peisagist floricultor

Muncitori constructori şi Dulgher, tâmplar, parchetar
asimilaţi, exclusiv electricieni Zugrav
Zidar,pietrar,tencuitor
Faianţar
Fierar betonist, montator
prefabricate
Instalator instalaţii tehnico-sanitare
si de gaze
Lucrător finisor in construcţii
Asfaltator
Pavator
Muncitori
calificaţi
în Sudor
metalurgie, construcţii de Frezor, rabotor
maşini şi asimilaţi
Rectificator
Operator maşini-unelte cu comandă
numerică
Electricieni construcţii şi Electrician instalaţii si echipamente
asimilaţi
electrice industriale
Muncitori calificaţi in
Cofetar/ Patiser
industria alimentara,
Tâmplar universal
prelucrarea lemnului,
Finisor lăcuitor lemn
confecţii si alţi lucrători
Strungar universal
asimilaţi
Croitor
îmbrăcăminte
după
comandă

Sursa: AJOFM Alba

Cele mai multe cursuri s-au organizat pentru ocupaţii din domeniul serviciilor,
construcţiilor, construcţiilor de maşini, industria alimentară, prelucrarea lemnului, nivel 2
şi 3 de instruire (studii medii), corelat cu ponderea mai ridicată a şomerilor cu nivel de
instruire de bază (aproximativ 75%) şi mediu (19,5%).
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3.4.

Forţa de muncă disponibilă în judeţul Alba – evoluţia şomajului

Analiza fenomenului șomajului în județul Alba din perspectiva numărului de șomeri, a
structurii șomerilor din punct de vedere a grupei de vârstă, nivelului de instruire, duratei
șomajului, zonelor geografice, ne furnizează informații utile privind forța de muncă
disponibilă în județul Alba.
În perioada 2013-2016 se observă o tendinţă de scădere a şomajului, cel mai mare
număr de şomeri înregistrându-se în ianuarie 2014 (19.094 persoane) şi cel mai mic în
septembrie 2016 (8.140 persoane). Tendinţa s-a menţinut şi în anul 2017, astfel încât la
sfârşitul lunii iulie 2017 s-au înregistrat 6.371 şomeri (de aproximativ 3 ori mai puţini
decât în ianuarie 2014), din care 2.729 femei.

Figura 27. Evoluţia şomerilor din judeţul Alba în perioada 2013 - 2016
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Sursa: AJOFM Alba

În perioada 2013 – 2016 rata şomajului a înregistrat o tendinţă de scădere, cu
oscilaţii majore în perioada 2013 – începutul anului 2015 (minime de 5,5% în septembrie
2013, respectiv 5,74% în iunie 2014 şi maxime de 11,09% în ianuarie 2014, respectiv 9,73%
în februarie 2015). În următoarea perioadă tendinţa de scădere a fost evidentă, stabilizânduse în cursul anului 2016 în jurul valorii de 5%. Tendinţa s-a menţinut şi în prima jumătate a
anului 2017, astfel încât la finele lunii iulie 2017, rata şomajului înregistrată în judeţul
Alba fiind de 3,70%.
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Figura 28. Evoluţia ratei şomajului din judeţul Alba în perioada 20132016
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Sursa: AJOFM Alba, pe baza datelor INS

Evoluţia şomajului pe grupe de vârstă
Populaţia din grupele de vârstă 30-39 ani şi 40-49 ani este afectată cel mai mult
de şomaj, reprezentând împreună între 45% şi 50% din numărul total al şomerilor. În
perioada 2014-2016, tinerii sub 25 ani şi între 25 şi 29 ani reprezentau aproximativ 22% din
numărul total al şomerilor, iar persoanele peste 50 ani reprezentau aproximativ 30% din
numărul total al şomerilor.
În perioada 2014-2016 s-a înregistrat o creştere a ponderilor şomerilor între 25 şi
29 ani şi a celor între 50 şi 55 ani în total şomeri. De asemenea s-a înregistrat o scădere a
ponderii şomerilor sub 25 ani, a celor între 40 şi 49 ani în total şomeri şi o relativă stabilitate
în cazul şomerilor între 30 şi 39 ani, respectiv a celor peste 55 ani.

Figura 29. Evoluţia şomerilor pe grupe de vârstă în perioada 2014 - 2016
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Figura 30. Evoluţia ponderii şomerilor pe grupe de vârstă în perioada 20142016
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Evoluţia şomerilor pe nivel de instruire
În perioada 2014 - 2016, din totalul şomerilor, aproximativ 75% sunt persoane cu
nivel de instruire de bază, 19,5% cu nivel de instruire mediu şi 5,5% cu nivel de instruire
superior. În 2016 s-a înregistrat o reducere a ponderilor şomerilor cu instruire de bază şi
mediu şi o creştere a ponderii şomerilor cu nivel de instruire superior.

Figura 31. Evoluţia şomerilor pe nivel de instruire în perioada 2014 - 2016
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Figura 32. Evoluţia ponderilor şomerilor pe nivel de instruire în perioada
2014-2016
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Evoluţia şomerilor după durata şomajului
În perioada 2014-2016 s-a redus numărul şomerilor aflaţi în şomaj de până la 12
luni, scăderea fiind mai evidentă la cei aflaţi în şomaj de până la 6 luni (cu 62,51% la cei între
1 zi – 3 luni şi cu 35,56% la cei între 3 – 6 luni). În schimb, numărul şomerilor de lungă
durată (peste 12 luni) a crescut de la 3152 persoane la 3315 persoane, adică cu 5,17%.
Se observă că a crescut ponderea şomerilor de lungă durată (aflaţi în şomaj peste
12 luni) la 38,70%, a şomerilor aflaţi în şomaj între 9-12 luni (la 9,88%) şi a şomerilor aflaţi
în şomaj între 6-9 luni (la 11,94%).
Figura 33. Repartizarea şomerilor funcţie de durata şomajului în perioada 20142016
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Figura 34. Evoluţia ponderii şomerilor funcţie de durata şomajului în perioada
2014-2016
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Evoluţia şomerilor pe zone ale judeţului

Figura 35. Evoluţia numărului de şomeri pe zone ale judeţului, în perioada
2013-2016
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În perioada 2013-2016 s-a înregistrat o scădere a numărului de şomeri în toate
zonele judeţului. Totuşi, în decembrie 2016, cei mai mulţi şomeri se găseau în zonele
Apuseni (2455 persoane), Blaj (1984 persoane), Alba (1716 persoane) şi cei mai puţini în
zonele Cugir (433 persoane), Ocna Mureş (522 persoane), Aiud (616 persoane) şi Sebeş
(840 persoane).
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Figura 36. Evoluţia ponderii numărului de şomeri în populaţia stabilă în
vârstă de 18-62 ani, pe zone ale judeţului, în perioada 2013-2016
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În perioada 2013-2016 s-a înregistrat o reducere a ponderii numărului de şomeri în
populaţia stabilă în vârstă de 18-62 ani, în toate zonele judeţului. Totuşi, în decembrie
2016, ponderile rămân mai ridicate în zonele Blaj (6,99%) şi Apuseni (6,27%) şi mai scăzute
în zonele Cugir (1,90%), Alba (2,15%), Sebeş (2,38%), Aiud (2,57%) şi Ocna Mureş
(3,32%).
În concluzie, cele mai afectate zone ale judeţului de şomaj sunt Blaj, Apuseni şi
Alba, în timp ce, cele mai puţin afectate sunt Cugir, Aiud, Ocna Mureş, Sebeş.

Salariați și șomeri pe zone de dezvoltare ale județului Alba
O analiză în paralel a populației stabile 18-62 ani, a numărului mediu de salariați și a
numărului de șomeri permite evidențierea forței de muncă disponibile pe zone de dezvoltare a
județului Alba.
Astfel, în zona de dezvoltare Blaj, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani (peste 10%) erau în anul 2016 în comunele Jidvei, Cetatea de Baltă și
Bucerdea Grânoasă, iar zona Blaj este zona cu cea mai mare pondere a șomerilor (7,10%) din
județul Alba. Din totalul populației stabile 18-62 ani de 29296 persoane, 7256 persoane
(24,77%) sunt angajați, 2080 persoane (7,10%) sunt șomeri, iar restul de 19960 persoane
(68,13%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire
profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.
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Tabel 39. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Blaj, anul 2016
Localitate

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

MUNICIPIUL BLAJ

13347

5491

586

4.39%

BUCERDEA GRÂNOASĂ

1505

79

169

11.23%

CENADE

587

70

36

6.13%

CERGĂU

982

52

81

8.25%

CETATEA DE BALTĂ

1853

152

224

12.09%

CRĂCIUNELU DE JOS

1328

86

129

9.71%

JIDVEI

3417

813

541

15.83%

VALEA LUNGĂ

1886

194

90

4.77%

ŞONA

2765

226

175

6.33%

SÂNCEL

1626

93

49

3.01%

Zona BLAJ

29296

7256

2080

7,10%

În zona de dezvoltare Aiud, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația stabilă
18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Hopârta (peste 10%) , Rîmeț (9,36%) și Rădești
(6,23%). Din totalul populației stabile 18-62 ani de 23936 persoane, 6071 persoane (25,36%)
sunt angajați, 616 persoane (2,57%) sunt șomeri, iar restul de 17249 persoane (72,06%) ar
putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire profesională, șomeri
neînregistrați, alte categorii.

Tabel 40. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Aiud, anul 2016
Localitate

MUNICIPIUL AIUD

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

17564

5462

319

1.82%

HOPÂRTA

625

61

75

12.00%

LIVEZILE

737

56

11

1.49%

LOPADEA NOUĂ

1638

147

39

2.38%

MIRĂSLĂU

1313

107

72

5.48%

PONOR

336

34

10

2.98%

RĂDEŞTI

771

75

48

6.23%
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RÂMEŢ

299

39

28

9.36%

RÂMETEA

653

90

14

2.14%

Zona AIUD

23936

6071

616

2,57%

În zona de dezvoltare Ocna Mureș, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani erau în anul 2016 în comuna Fărău (8,76%), restul fiind sub 5%. Din totalul
populației stabile 18-62 ani de 15710 persoane, 1955 persoane (12,44%) sunt angajați, 522
persoane (3,32%) sunt șomeri, iar restul de 13233 persoane (84,23%) ar putea fi persoane
ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte
categorii.

Tabel 41. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Ocna Mureș, anul 2016
Localitate

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

ORAŞ OCNA MUREŞ

9270

1401

196

2.11%

FĂRĂU

868

74

76

8.76%

LUNCA MUREŞULUI

1571

117

73

4.65%

NOŞLAC

1055

67

48

4.55%

UNIREA

2946

296

129

4.38%

Zona OCNA MURES

15710

1955

522

3,32%

În zona de dezvoltare Sebeș, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația stabilă
18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Câlnic, Roșia de Secaș (peste 10%) și Doștat
(8,39%). Din totalul populației stabile 18-62 ani de 37514 persoane, 14805 persoane
(39,47%) sunt angajați, 982 persoane (2,62%) sunt șomeri, iar restul de 21727 persoane
(57,91%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire
profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.

Tabel 42. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Sebeș, anul 2016
Localitate

Populaţia
Numărul
stabilă 18-62 mediul al
ani
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

MUNICIPIUL SEBEŞ

21168

12714

270

1,28%

CÂLNIC

1137

102

141

12,40%

CUT

771

39

27

3,50%
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DAIA ROMÂNĂ

1964

189

36

1,83%

DOŞTAT

560

126

47

8,39%

GÂRBOVA

1303

184

37

2,84%

OHABA

297

37

11

3,70%

PIANU

2259

216

59

2,61%

ROŞIA DE SECAŞ

822

65

97

11,80%

SĂSCIORI

3834

747

160

4,17%

ŞPRING

1559

139

71

4,55%

ŞUGAG

1840

247

26

1,41%

Zona SEBES

37514

14805

982

2,62%

În zona de dezvoltare Cugir, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația stabilă
18-62 ani erau în anul 2016 în comuna Blandiana (6,77%). Din totalul populației stabile 1862 ani de 21537 persoane, 7171 persoane (33,30%) sunt angajați, 312 persoane (1,45%) sunt
șomeri, iar restul de 14054 persoane (65,25%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii,
persoane aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.

Tabel 43. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Cugir, anul 2016
Localitate

Populaţia
stabilă 18-62
ani

Numărul
mediul al
salariaților

Numărul
şomerilor

Ponderea
şomerilor

ORAŞ CUGIR

17883

6883

184

1,03%

BLANDIANA

561

56

38

6,77%

CERU-BĂCĂINŢI

135

26

0

0,00%

ŞIBOT

1565

137

54

3,45%

SĂLIŞTEA

1393

69

36

2,58%

Zona CUGIR

21537

7171

312

1,45%

În zona de dezvoltare Apuseni, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Scărișoara (24,04%), Albac, Avram Iancu,
Vadu Moților, Roșia Montană (peste 10%). Din totalul populației stabile 18-62 ani de 38659
persoane, 7961 persoane (20,59%) sunt angajați, 2458 persoane (6,36%) sunt șomeri, iar
restul de 28240 persoane (73,04%) ar putea fi persoane ocupate – alte categorii, persoane
aflate în pregătire profesională, șomeri neînregistrați, alte categorii.
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Tabel 44. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Apuseni, anul 2016
Loc alitate

Populaţia

Numărul

stabilă 18-

mediul al

62 ani

salariaților

Numărul

Ponderea

şomerilor

şomerilor

ORAŞ ABRUD

3872

1594

193

4,98%

ORAŞ BAIA DE ARIEŞ

2786

672

108

3,88%

ORAŞ CÂMPENI

5051

2153

171

3,39%

ORAŞ ZLATNA

5213

1196

209

4,01%

ALBAC

1289

233

235

18,23%

751

122

50

6,66%

1017

179

54

5,31%

854

60

147

17,21%

3137

324

130

4,14%

BUCIUM

957

67

27

2,82%

CIURULEASA

725

48

39

5,38%

GÂRDA DE SUS

1024

160

102

9,96%

HOREA

1262

117

87

6,89%

LUPŞA

2070

159

118

5,70%

MOGOŞ

423

39

9

2,13%

OCOLIŞ

305

37

4

1,31%

POIANA VADULUI

663

70

31

4,68%

ALMAŞU MARE
ARIEŞENI
AVRAM IANCU
BISTRA

623

59

31

4,98%

1877

218

214

11,40%

SĂLCIUA

979

98

41

4,19%

SCĂRIŞOARA

911

97

219

24,04%

1095

69

57

5,21%

VADU MOŢILOR

832

110

122

14,66%

VIDRA

943

80

60

6,36%

38659

7961

2458

6,36%

POŞAGA
ROŞIA MONTANĂ

SOHODOL

TOTA L

În zona de dezvoltare Alba Iulia, cele mai mari ponderi ale șomerilor în populația
stabilă 18-62 ani erau în anul 2016 în comunele Berghin (7,60%) și Ighiu (6,40%). Din totalul
populației stabile 18-62 ani de 245123 persoane, 84208 persoane (34,35%) sunt angajați,
8566 persoane (3,49%) sunt șomeri, iar restul de 152349 persoane (62,15%) ar putea fi
persoane ocupate – alte categorii, persoane aflate în pregătire profesională, șomeri
neînregistrați, alte categorii.
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Tabel 45. Salariați și șomeri zona de dezvoltare Alba Iulia, anul 2016
Loc alitate
MUNICIPIUL ALBA

Populaţia

Numărul

stabilă 18-

mediul al

62 ani

salariaților

Numărul

Ponderea

şomerilor

şomerilor

51100

32568

772

1.51%

ORAŞ TEIUŞ

4809

892

97

2.02%

BERGHIN

1184

96

90

7.60%

CIUGUD

1878

429

35

1.86%

CRICĂU

1323

134

40

3.02%

GALDA DE JOS

2819

2353

56

1.99%

IGHIU

4358

410

279

6.40%

326

26

2

0.61%

METEŞ

1681

76

33

1.96%

MIHALŢ

2059

89

31

1.51%

SÂNTIMBRU

1901

1094

57

3.00%

STREMŢ

1529

84

40

2.62%

VINŢU DE JOS

3504

738

64

1.83%

245123

84208

8566

3,49%

IULIA

ÎNTREGALDE

Zona A lba Iulia

În concluzie, în zonele Sebeș, Alba Iulia și Cugir angajații reprezintă mai mult de
30% din populația stabilă 18-62 ani, în restul județului ponderile fiind mai scăzute (în Ocna
Mureș - 12,44%, cea mai scăzută), iar șomerii au cea mai ridicată pondere în zonele Blaj și
Apuseni (peste 6%). Prin urmare, există forță de muncă disponibilă din categoria șomerilor
înregistrați, dar și a celor ieșiți din evidențele AJOFM, alte categorii de persoane care nu
sunt ocupate și nici nu se află în programe de pregătire profesională.
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Cap. IV. Infrastructura suport VET – instituţii, organizaţii şi
parteneriate
4.1. Infrastructura suport VET în formarea profesională iniţială –
CNDIPT, ISJ, CJRAE, CLDPS
În formarea profesională inițială în domeniul tehnologic se implică o serie de instituții
publice, organizații, parteneriate atât la nivel național cât și la nivel județean și local.
La nivel național, Ministerul Educației Naționale (MEN) are responsabilitatea
generală pentru educația și formarea profesională în cadrul sistemului de educație formală, iar
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), aflat
în subordinea MEN, propune principiile politicii educaționale și strategiile de dezvoltare a
formării profesionale inițiale prin rețeaua de unități școlare a învățământului profesional și
tehnic și corelarea cu învățământul universitar.
De asemenea, prin inspectorii de specialitate și coordonatorii regionali, CNDIPT
asigură coordonarea științifică și metodologică a curriculumului pentru ÎPT, a sistemului de
evaluare și certificare în ÎPT, a pregătirii personalului didactic din ÎPT, a funcționării
parteneriatului social la nivel național, regional și local, a planificării structurilor și resurselor
pentru ÎPT, a elaborării planurilor regionale și locale de acțiune pentru ÎPT, etc.
La nivel județean, Inspectoratul Școlar Județean Alba (ISJ Alba) este serviciu
public deconcentrat al Ministerului Educaţiei, acționând, prin inspectorii de specialitate,
pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea Educației în domeniul
învățământului preuniversitar, deci și pentru învățământul profesional și tehnic.
Prin Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) Alba,
instituție subordonată MEN, coordonată metodologic de ISJ Alba și finanțată de către
Consiliul Județean Alba18, se asigură elevilor și părinților servicii de asistenţă
psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională. Activitățile de consiliere și orientare
școlară sunt desfășurate în general și nu țintit pentru ÎPT, instituția realizând anual studii
privind opțiunile elevilor de clasa a VIII în ceea ce privește parcursul lor profesional în ciclul
următor de învățământ. În condițiile în care un profesor consilier trebuie să se ocupe de circa
800 elevi, iar orele disponibile pentru orientare și consiliere profesională sunt foarte puține,
impactul acestor activități asupra elevilor este foarte mic.
La nivel județean funcționează Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social din judeţul Alba (CLDPS Alba)19 care reunește autorități publice, instituții publice,
mediu de afaceri, organizații sindicale și organizații ale societății civile și care are un rol
18

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrelor Județene/al municipiului București de
Resurse și de Asistență Educațională, aprobat prin OMECTS nr. 5555/2011
19
constituit prin decizia nr. 1892/14.10.2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, în conformitate cu Cadrul
general de organizare şi funcţionare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, aprobat prin
OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015
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consultativ în elaborarea, avizarea, monitorizarea Planului Local de Acțiune în Învățământ
(PLAI), Planului Regional de Acțiune în Învățământ (PRAI) și în analizarea și avizarea
Planului de școlarizare în ÎPT.
Figura 37. Structuri manageriale consultative
(cuprind membri relevanţi pentru formarea profesională)

Planurile de Acţiune pentru ÎPT (PRAI, PLAI, PAS) au ca obiectiv corelarea
dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la
nivel regional, judeţean şi local.
Figura 38. Componenţa structurilor manageriale consultative

Membri ai CLDPS Alba sunt: Instituţia Prefectului Judeţul Alba, Consiliul Județean
Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, AJOFM Alba, DADR Alba, ITM Alba, AJPIS Alba,
Camera de Comerț și Industrie Alba, Uzina Mecanică Cugir, UGIR 1903, Star Transmission
SRL, Rexroth Bosch Group Blaj SRL, Saturn SA, Albalact SA, F.S.L.I. filiala Alba, CNS
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Cartel Alfa – filiala Alba, B.N.S – filiala Alba, CNSRL Frăţia – filiala Alba, Fundaţia PAEM
Alba, Asociaţia AS 2001, SC 4C Rural Strategic SRL, ANTREC filiala Alba.
Consiliul Județean Alba, autoritate publică județeană, este implicat în sprijinirea
învățământului profesional și tehnic din județul Alba, având atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului, gestionarea serviciilor publice din subordine în domeniul
educației și cooperarea interinstituţională în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean (conform Legii nr. 215/2001 a
administrației publice locale); atribuții privind asigurarea finanţării CJRAE Alba, instituţie
care asigură servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională (conform
OMECTS nr. 5555/2011); fiind membru în CLDPS Alba, organism consultativ care
contribuie la elaborarea, avizarea, monitorizarea PLAI şi PRAI (planuri de acţiune
pentru ÎPT), respectiv analiza şi avizarea planului de şcolarizare în ÎPT (conform
OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și
funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic).
În baza acestor atribuții legale, Consiliul județean Alba s-a implicat în promovarea
învățământului profesional și tehnic, facilitarea contactului școlii cu mediul de afaceri,
sprijinirea funcționării învățământului dual după modelul școlii germane, prin activități și
proiecte.
Mediul de afaceri este reprezentat în cadrul CLDPS Alba, având astfel posibilitatea
de a avea un cuvânt de spus la nivel județean privind planificarea școlarizării în ÎPT din
perspectiva domeniilor de pregătire și calificărilor necesare pentru următoarea perioadă. De
asemenea, mediul de afaceri s-a implicat în susținerea tehnică și financiară a învățământului
dual din județul Alba, fiind direct interesați în a avea angajați bine pregătiți în meseria lor.

4.2. Infrastructura suport VET în formarea profesională continuă –
AJOFM, AJPIS, ANC
Formarea profesională continuă în general și cea în domeniul tehnologic în special,
este susținută de instituții și organizații care acționează la nivel național și/sau local.
Astfel, Ministerul Muncii și Justiției Sociale elaborează, promovează şi actualizează
cadrul strategic naţional din domeniul ocupării şi formării profesionale a forței de muncă, pe
baza cerinţelor interne şi europene, împreună cu instituţiile şi organismele implicate în
domeniu; analizează, propune modificări şi aprobă anual Planul naţional de formare
profesională, iniţiat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
monitorizează, controlează şi evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare şi
formare profesională a forţei de muncă de către ANOFM.
De asemenea, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, instituție
subordonată Ministerului Muncii și Justiției Sociale, urmăreşte aplicarea şi respectarea
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politicilor în domeniul formării profesionale a adulţilor, monitorizează şi controlează
acreditarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale.
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), coordonată de MEN, este
responsabilă pentru dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor, care are la bază Cadrul
European al Calificărilor. Printre atribuții enumerăm:
- administrarea Registrului național al calificărilor, a Registrului național al furnizorilor de
formare profesională pentru adulți și a altor registre aferente formării profesionale;
- acreditarea centrelor de evaluare și a organismelor de evaluare;
- reglementarea pieței de educație și formare profesională;
- coordonarea asigurării calității învățământului profesional și tehnic continuu și a
activității Comitetelor sectoriale.
Comitetele sectoriale sunt structuri de dialog social, coordonate de ANC, cu
reprezentanți în Consiliul național al calificărilor, organism consultativ la nivelul ANC și având ca
membri reprezentanți ai angajatorilor, sindicatelor, asociațiilor profesionale, furnizorilor de
formare profesională, ministerelor și ONG-urilor. Există 15 comitete sectoriale:
CS Turism, Hoteluri și Restaurante;
CS Energie Electrică, Termică, Petrol și Gaze;
CS din Ramura Cultură;
CS Metalurgia Feroasă, Metalurgia Neferoasa și Produse Refractare;
CS Administrație și Servicii Publice;
CS Sănătate și Asistență Socială;
CS Agricultură, Piscicultură și Pescuit;
CS Transporturi;
CS Textile-Confecții COMITEX;
CS Silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului;
CS Formare Profesională în domeniul protecției mediului;
CS din Construcții;
CS din Construcții de mașini;
CS Activități financiare, bancare, de asigurări;
CS din Chimie și Petrochimie.
Principalele roluri ale acestor comitete sunt acelea de a valida calificările și
standardele asociate, precum și de a elabora cadrul pentru formare, evaluare și
certificare. Totuși, aceste comitete nu participă la evaluarea competențelor necesare pe piața
muncii, acesta fiind un rol major al organismelor similare din alte țări europene.20
-

La nivel local, își desfășoară activitatea Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Alba și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, ale căror
atribuții și activități în domeniul formării profesionale continue a adulților și al ocupării forței
de muncă sunt prezentate în continuare.

20

Strategia Națională de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, 2015-2020 (Ministerul Educației Naționale)
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Figura 39. Instituţii publice suport VET – structură şi atribuţii relevante

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, AJOFM Alba interacționează cu:
1. Şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă:
- înregistrare;
- informare (cu privire la ocupaţii, meserii, profesii, salarizare, condiţii impuse de
angajatori, cursuri de calificare / recalificare / perfecţionare), consiliere (luând în
considerare nivelul de educaţie, calificarea, aptitudinile profesionale, interesele),
orientare şi formare profesională;
- medierea muncii (ex. servicii de preconcediere colectivă, bursa locurilor de
muncă);
- informare, consiliere şi mediere privind încadrarea în muncă în străinătate
(EURES);
- stabilire şi plăţi drepturi (indemnizaţii de şomaj) şomeri.
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2. Angajatorii:
- Consultanţă şi sprijin în realizarea programelor de reconversie profesională (ex.
subvenţionarea a 50% din cheltuielile de formare profesională pentru cel mult
20% din angajaţi);
- Înregistrarea şi gestionarea locurilor de muncă vacante, în strânsă legătură cu
potenţialii beneficiari;
- Organizarea burselor locurilor de muncă;
- Stimularea angajării categoriilor de persoane cu şanse reduse la angajare (ex.
absolvenţi, persoane de peste 45 ani, întreţinători unici de familie, persoane cu
handicap, etc.);
- Informare, îndrumare în ceea ce priveşte angajarea de lucrători migranţi
(EURES);
- Gestionarea declaraţiilor lunare privind evidenţa asiguraţilor.
3.

4.

Prestatorii de servicii de informare, consiliere şi mediere a muncii:
- Acreditarea prestatorilor de servicii de ocupare;
- Evaluarea activităţii acestora.
Terţi:
- Informare şi comunicare materiale informative privind piaţa muncii (ex.
evoluţie şomaj la nivel judeţean, pe zone, cauze determinante ale creşterii/descreşterii
ratei şomajului, etc.);
- Participare în structuri consultative care vizează adaptarea pregătirii
profesionale a forţei de muncă la nevoile pieţei (ex. CLDPS Alba).
AJOFM Alba utilizează următoarele instrumente de planificare:
 Programul judeţean pentru ocuparea forţei de muncă (anual)
 Planul judeţean de formare profesională (anual)
Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă (după adresanţi) vizează:

a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă (prin
informare, consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, evaluare şi
certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale,
consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau iniţierea unei
afaceri, stimularea mobilităţii forţei de muncă);
b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de
muncă (prin subvenţionarea locurilor de muncă, acordarea de credite în condiţii
avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă, acordarea unor facilităţi – reducerea
contribuţiei la bugetul asigurărilor de şomaj).
c) promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială
(contract de solidaritate).
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Măsurile de ocupare a forţei de muncă sunt:
Active (cursuri de formare, subvenţionarea locurilor de muncă pentru categorii de
persoane cu şanse reduse de angajare, stimularea mobilităţii, acordarea de prime de
încadrare, etc.);
2. Pasive (plata indemnizaţiei de şomaj, plăţi compensatorii, plata contribuţiilor la
asigurările sociale şi de sănătate ale şomerilor).
1.

Din bugetul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba s-au folosit
următoarele sume de bani pentru susţinerea măsurilor de ocupare a forţei de muncă:
Tabel 46. Sume susținere măsuri de ocupare a forței de muncă, AJOFM Alba,
în perioada 2013-2016
-lei Indicatori
2013
2014
2015
2016
Sume susţinere măsuri
active
6.432.168,00
5.237.738,00 4.915.118,00 4.817.292,00
Sume susţinere măsuri
pasive
36.489.778,00 31.565.160,00 22.702.891,00 17.606.915,00
Total
42.921.946,00 36.802.898,00 27.618.009,00 22.424.207,00
Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016, calcule proprii

Se constată o reducere cu 51,75% a sumelor alocate pentru măsurile pasive,
determinată de reducerea numărului de şomeri de la 18557 persoane din care 5240 şomeri
indemnizaţi la sfârşitul anului 2013, la 8566 persoane din care 2736 şomeri indemnizaţi la
sfârşitul anului 2016. Cu toate acestea, ponderea sumelor alocate măsurilor pasive de
ocupare este ridicată (78,52%) comparativ cu cea pentru măsurile active de ocupare
(21,48%).
Deşi bugetul alocat măsurilor active de ocupare s-a redus de la an la an, ponderea
sumelor alocate pentru măsurile active în totalul măsurilor de ocupare a crescut de la
14,99% la 21,48%.
Tabel 47. Ponderi alocări măsuri de ocupare a forței de muncă, AJOFM Alba
Indicatori
2013
2014
2015
2016
Pondere alocări măsuri active
14,99%
14,23%
17,80%
21,48%
Pondere alocări măsuri pasive
85,01%
85,77%
82,20%
78,52%
Sursa: Rapoartele de activitate ale AJOFM Alba 2013, 2014, 2015, 2016, calcule proprii

Din măsurile active de ocupare, cea mai accesată măsură activă de către angajatori
pentru care s-au alocat şi cele mai multe resurse financiare este încadrarea persoanelor
peste 45 ani, şomeri unici susţinători de familie, şomeri cu 5 ani până la pensionare
(65,60%). Angajatorii preferă acest tip de măsură activă deoarece persoanele din această
categorie de vârstă deţin experienţă profesională, iar mobilitatea acestora pe piaţa muncii este
scăzută, motive pentru care angajatorii au o anumită stabilitate în procesul de producţie.
O altă măsură activă importantă ca resurse financiare alocate este stimularea
încadrării în muncă a absolvenţilor (18,91%) prin subvenţionarea angajatorilor şi
acordarea de prime de încadrare absolvenţilor.
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Figura 40. Structură sume alocate măsuri active de ocupare, anul 2016
Formare profesionala

0,45%
3,26%

0,16%
Stimulare angajare absolventi

4,47%

Incadrare in munca someri inainte de expirarea
per. de indemnizare

18,91%

7,16%

Incadrare in munca pers.>45 ani, someri unici
sustinatori familii monoparentale, someri cu 5 ani
pana la pensionare
Stimulare mobilitate forta de munca

Incadrare in munca persoane cu handicap

65,60%
Incadrare prin incheierea de contracte de
solidaritate

În domeniul Formării Profesionale a Adulţilor, atribuţiile AJPIS Alba vizează:
- Autorizarea şi monitorizarea furnizorilor de formare profesională (pentru fiecare tip
de program de formare profesională);
- Asigurarea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare
profesională, aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Calificări (comisia are 5
membri: reprezentanţi AJPIS, ISJ, AJOFM, asociaţii patronale, organizaţii sindicale);
- Înregistrarea contractelor de formare profesională a furnizorilor de formare profesională;
- Verificarea certificatelor de absolvire şi calificare completate de către furnizorii de formare
profesională;
- Evidenţa şi relaţia cu specialiştii care asigură formarea profesională în diverse
domenii.
Formarea profesională a adulţilor:
- este finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau
certificate de competenţe profesionale;
- asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea
de noi competenţe.
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4.3.

Mecanisme de corelare cerere – ofertă de forţă de muncă

Cererea de forță de muncă este exprimată de către angajatori și este făcută
cunoscută instituțiilor – furnizori de formare profesională inițială/ continuă sau
instituțiilor care au ca atribuții sprijinirea ocupării forței de muncă în economie, care
pregătesc profesional, respectiv informează, consiliază, mediază forța de muncă reprezentată
de elevi, tineri, adulți – oferta de forță de muncă.
Astfel, atunci când cererea se adresează furnizorilor de formare profesională inițială
(unități de învățământ secundar, terțiar), mecanismul este prezentat în figura de mai jos.
Figura 41. Etape în fundamentarea anuală a cifrei de şcolarizare în ÎPT

Finalitatea este planul de școlarizare pentru ÎPT care cuprinde numărul de clase pentru
fiecare domeniu de pregătire, respectiv calificare profesională, repartizarea claselor pe unități
de învățământ tehnologic din județ.
În acest mecanism intervine și Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social din judeţul Alba (CLDPS Alba) care, deși implică parteneri relevanți din zona
publică, mediu de afaceri, societate civilă, are mai mult un rol formal în stabilirea
priorităților în pregătirea profesională a elevilor din învățământul profesional și tehnic.
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Figura 42. Membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
din județul Alba

Atunci când cererea de forță de muncă se adresează instituțiilor care au ca atribuții
sprijinirea ocupării forței de muncă în economie (AJOFM), respectiv furnizorilor de
formare profesională continuă (instituții publice, furnizori privați), succesul demersului de
corelare a cererii cu oferta, a competențelor și abilităților forței de muncă cu cerințele
angajatorilor depind în mare măsură de orientarea politicilor de ocupare către măsurile active,
stimularea muncii, o comunicare eficientă și o implicare activă între actorii pieței forței de
muncă.
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Cap. V. Analiza SWOT a educaţiei şi formării profesionale VET în
judeţul Alba
PUNCTE TARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Relansarea învăţământului dual
Existenţa structurilor consultative din ÎPT (ex. CLDPS)
Rețea dezvoltată a unităților de învățământ tehnologic
Procent peste 50% a elevilor orientați spre învățământul profesional și tehnic (liceal și
profesional)
Diversitatea calificărilor profesionale în ÎPT
Implicarea unităţilor de învăţământ tehnologic în implementarea unor proiecte cu
finanţare europeană care au vizat educația vocațională și tehnologică în mecatronică,
creșterea și îngrijirea animalelor, agroturism, dar şi mobilitatea și îmbunătățirea
competențelor elevilor din învățământul profesional și tehnic
Colaborarea unităţilor de învăţământ cu APL în proiecte ce vizează promovarea VET
Colaborarea unităţilor de învăţământ tehnologic cu agenţi economici în ceea ce
priveşte organizarea de evenimente de promovare a VET
Corelarea cursurilor organizate pentru adulţi cu nivelul de instruire al şomerilor

PUNCTE SLABE
1. Tendința de scădere a elevilor înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic
2. Tendinţa de creştere a abandonului şcolar pentru învăţământul liceal şi în special în
învățământul profesional
3. Nivel de pregătire majoritar medie spre slabă a elevilor de gimnaziu în majoritatea
zonelor judeţului Alba
4. Cunoştinţele de bază deficitare ale elevilor admişi în învăţământul tehnologic, în
special profilul tehnic
5. Ateliere şcoală cu dotări insuficiente, neadaptate la cerinţele tehnologice actuale
6. Ineficienţa metodelor de predare, a metodelor de stimulare a învăţării, folosite de
profesori
7. Curriculum încărcat, cu puţine aspecte practice
8. Contactul insuficient al elevilor cu mediul de afaceri
9. Performanţe scăzute la bacalaureat ale elevilor din învăţământul tehnologic
10. Promovare insuficientă a învățământului profesional şi tehnic
11. Orientarea şi consilierea în carieră a elevilor începe târziu pentru a avea impactul
aşteptat
12. Domeniile de pregătire profesională a cadrelor didactice nu privesc pregătirea
profesională specifică calificărilor din ÎPT, nu au presupus colaborarea școală – agent
economic
13. Pondere ridicată a finanţării pentru măsuri pasive de ocupare, comparativ cu măsuri
active de ocupare
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14. Insuficiente resurse umane (consilieri orientare carieră, psihologi) pentru activitatea de
orientare profesională
15. Infrastructură insuficientă pentru servicii de consiliere și orientare în carieră

OPORTUNITĂŢI
1. Programe de finanţare nerambursabile în domeniul educaţiei, formării profesionale în
domeniul tehnologic
2. Colaborarea cu firme pentru programe de practică
3. Participarea elevilor şi profesorilor la schimburi de bune practici în domeniul educaţiei
în profil tehnologic

AMENINŢĂRI
Reducerea dramatică a populaţiei şcolare în orizontul de timp 2030-2060
Migraţia externă
Şomajul ridicat al tinerilor
Abandonul şcolar mai ridicat în învăţământul secundar (liceal şi profesional),
învăţământul postliceal şi de maiştrii
5. Reducerea numărului de elevi de gimnaziu
6. Lipsa de interes a elevilor şi părinţilor pentru învăţare
7. Atitudinea negativă şi lipsa de apreciere socială a meseriilor
1.
2.
3.
4.
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Cap. VI. Perspective: viziune, scop, obiective şi plan de acţiune
SCOPUL Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale
VET în perioada 2018-2023 este asigurarea unei forţe de muncă calificate în domeniul
tehnologic, adaptată cerinţelor angajatorilor din judeţul Alba prin asigurarea unor relaţii
funcţionale între actorii relevanţi de pe piaţa muncii şi din domeniul educaţiei şi formării
profesionale.

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ŞI OBIECTIVELE aferente sunt:
D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de învățământ tehnologic,
autorităţi publice locale, instituţii, organizaţii care sprijină formarea profesională
iniţială şi continuă VET
O1. Îmbunătăţirea comunicării instituţionale între instituţii, companii, organizaţii care
sprijină formarea profesională iniţială şi continuă VET
O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic

D2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională
iniţială şi continuă în domeniul profesional şi tehnic din judeţul Alba
O1. Diversificarea ofertei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ tehnologic, corelat
cu profilul socio-economic al judeţului şi cerinţele angajatorilor
O2. Creşterea calităţii pregătirii profesionale iniţiale şi continue, adaptată cerinţelor
angajatorilor

D3. Asigurarea unei mai bune informări a elevilor, părinţilor, şomerilor şi persoanelor
în căutarea unui loc de muncă privind oportunităţile unei cariere profesionale în
domeniul tehnologic, în judeţul Alba
O1. Informarea şi consilierea elevilor şi părinţilor privind oferta educaţională VET din
judeţul Alba în vederea angajării tinerilor absolvenţi în domeniile respective la nivelul
judeţului Alba
O2. Informarea şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind
oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul tehnologic, în judeţul Alba
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PLAN DE ACŢIUNE
în cadrul Strategiei Judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023
D1. Asigurarea unor relaţii funcţionale între companii, unități de învățământ tehnologic, autorităţi publice locale, instituţii,
organizaţii care sprijină formarea profesională iniţială şi continuă VET
Termen de Observaţii
realizare
O1. Îmbunătăţirea comunicării instituţionale între instituţii, companii, organizaţii care sprijină formarea profesională iniţială şi continuă
VET
CJ Alba
2019
Constituirea unui grup de lucru la
ISJ Alba
nivelul județului pentru promovarea
Unități de învățământ tehnologic
și dezvoltarea VET
Companii
Coordonator regional CNDIPT
ADSEA - CROFP
CLDPS Alba
Valorificarea Centrului Regional de
ADSEA – CROFP
Bugete locale
2018-2023
CJ
Alba
Fonduri
nerambursabile
Resurse pentru Ocupare şi Formare
Profesională (CROFP) Cugir –
Companii
Fonduri private
infrastructură suport pentru promovarea
VET
O2. Facilitarea cooperării agenţilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic
Unități de învățământ tehnologic
Fonduri publice
2018-2023
Ex. vizite de lucru de o
Organizarea de stagii de pregătire a
profesorilor la companii
Companii
Fonduri nerambursabile
săptămână a cadrelor
Fonduri private
didactice de specialitate în
firmă, pe tema conţinutului
pregătirii teoretice şi practice
a elevilor din VET SAU
programe de formare
continuă a cadrelor didactice
Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de finanţare
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în domeniile de specialitate
în colaborare cu firmele)
Implicarea operatorilor economici în
elaborarea Curriculum-ului în
Dezvoltare Locală (CDL)

Cooptarea de specialiști în formarea
profesională de elită din țară/străinătate
pentru dezvoltarea unor domenii
prioritare în economia județului

Dezvoltarea învăţământului dual

Reglementarea statutului de
îndrumător de practică/ mentor/
tutore în cadrul firmei

ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ADSEA - CROFP
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ADSEA - CROFP
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ADSEA - CROFP

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Schimburi de experiență
Modele de excelență
Parteneriate internaționale

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Calificări
Nivel de pregătire
Conţinut contract cadru
încheiat între agentul
economic – părinte - elev

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023
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D2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de furnizorii de formare profesională iniţială şi continuă în domeniul profesional şi
tehnic din judeţul Alba
Termen de Observaţii
realizare
O1. Diversificarea ofertei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ tehnologic, corelat cu profilul socio-economic al judeţului şi cerinţele
angajatorilor
Bugete locale
2018-2023
Corelat cu calendarul anual al
Fundamentarea ofertei educaţionale ISJ Alba
Fonduri nerambursabile
Ministerului Educației Naționale
VET corelat cu profilul economic al Unități de învățământ tehnologic
Coordonator regional CNDIPT
Fonduri private
judeţului şi domeniile prioritare de
Companii
dezvoltare
- Colectare date de la agenţii
AJOFM Alba
economici privind nevoia de
CJ Alba
APL
forţă de muncă calificată
(calificări şi competenţe)
ADSEA - CROFP
CLDPS
- Planificarea ofertei de
școlarizare în acord cu nevoile
mediului de afaceri
O2. Creşterea calităţii pregătirii profesionale iniţiale şi continue, adaptată cerinţelor angajatorilor
ISJ Alba
Bugete locale
2018-2023
Dotarea laboratoarelor, atelierelor
şi a sălilor de curs din şcolile VET
Unități de învățământ tehnologic
Fonduri nerambursabile
Companii
Fonduri private
CJ Alba
APL
Monitorizarea practicii la agenţii
CLDPS Alba
Bugete locale
2018-2023
Referitor la conţinut, organizare,
economici de către membrii CLDPS Coordonator regional CNDIPT
rezultate, feedback din partea
CJ Alba
elevilor si firmelor
Alba
Includerea în cadrul CLDPS
Alba și a reprezentanților
agenților economici pentru
domeniul Turism și alimentație,
Economic - Comerț
Obiective /Activitate
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Revizuirea programelor şcolare și
creșterea ponderii conținuturilor
practice, orientate spre descoperirea şi
dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor
elevului
Asigurarea unor manuale, materiale
didactice de calitate, actualizate
astfel încât pregătirea elevilor să fie în
acord cu noile evoluţii tehnologice/ale
pieţei

ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
CLDPS Alba
ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Coordonator regional CNDIPT
CJ Alba
Companii
CLDPS Alba

Bugete locale

2018-2023

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Inclusiv comasarea orelor de
practică

D3. Asigurarea unei mai bune informări a elevilor, părinţilor, şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind
oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul tehnologic, în judeţul Alba
Termen de Observaţii
realizare
O1. Informarea si consilierea elevilor şi părinţilor privind oferta educaţională VET din judeţul Alba în vederea angajării tinerilor
absolvenţi în domeniile respective la nivelul judeţului Alba
Promovarea VET prin caravane şi
ISJ Alba
Bugete locale
2018-2023
Promovarea meseriilor
campanii de informare adresate
Unități de învățământ tehnologic
Fonduri nerambursabile
elevilor (începând din clasa a V-a) şi Companii
Fonduri private
Accent pe campanii de promovare
părinţilor
CJ Alba
în medii defavorizate
APL
ADSEA - CROFP
Schimburi de experienţă între
CLDPS
elevi din VET şi elevi de
gimnaziu
Vizite elevi - părinţi la firme –
Ziua porţilor deschise/Ziua
industriei/ serviciilor/ turismului,
Şcoala ALTFEL, etc.
Obiective /Activitate

Responsabili

Surse de finanţare
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Dezvoltarea de parteneriate şcoli
gimnaziale – companii din zone
arondate/de interes, care să vizeze
educaţia tehnologică a elevilor

ISJ Alba
Unități de învățământ tehnologic
Companii
CJ Alba
APL

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Dezvoltarea activităţilor de
consiliere vocaţională în şcoli,
adresate elevilor și părinților

CJRAE Alba
ISJ Alba
CJ Alba
ADSEA - CROFP
Furnizori privați de consiliere
vocațională

Bugete locale
Fonduri nerambursabile
Fonduri private

2018-2023

Dezvoltarea activității de consiliere
profesională a elevilor, corelat cu
practica de specialitate

Material didactic pentru
experimentarea abilităţilor
elevilor în diverse domenii,
prezentări meserii, vizite de
lucru/ateliere la firme pentru
cunoaşterea meseriilor
Atragere de resurse umane
Includerea unui număr cât mai
mare de copii în evaluare
aptitudini

CJ Alba
Bugete locale
2018-2023
ADSEA - CROFP
Fonduri nerambursabile
Furnizori privați de consiliere
Fonduri private
vocațională
Companii
O2. Informarea şomerilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă privind oportunităţile unei cariere profesionale în domeniul
tehnologic, în judeţul Alba
Organizarea de campanii de
AJOFM Alba
Fonduri publice
2018-2023
Măsuri diferențiate în funcție de
informare privind oportunitățile unei CJ Aba
Fonduri private
vârstă, nivel de instruire, zone ale
cariere profesionale în domeniul
ADSEA – CROFP
Fonduri nerambursabile
județului
tehnologic
Companii
Furnizori privați de consiliere
vocațională
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Cap. VII. Implementarea şi monitorizarea Strategiei Judeţului
Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în
perioada 2018-2023
7.1.

Implementarea Planului de acţiuni al strategiei

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor
necesare, perioada de desfășurare, persoanele responsabile în proiect și partenerii implicaţi în
realizarea proiectului, sursele de finanţare.

Schema implementării

MECANISME DE IMPLEMENTARE
A. STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ
B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE
C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE
A) STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ

Schema de implementare interinstituţională
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Consiliul Judeţean Alba
1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de
management
2. Monitorizează implementarea
3. Evaluează implementarea
4. Revizuiește planul de măsuri
Companiile/Instituțiile/organizațiile partenere
1. Desemnează un responsabil din partea organizaţiei care să facă parte din echipa de
implementare a Strategiei
2. Participă la implementarea activităților specifice alături de alți parteneri
3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acțiune
4. Raportează implementarea activităților pe care le coordonează
5. Participă la revizuirea planului de activităţi
B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE – ECHIPA DE IMPLEMENTARE
INTERINSTITUŢIONALĂ
 Echipa de management a Consiliului Judeţean Alba
 Reprezentanţi instituţionali

Componența echipei de implementare a STRATEGIEI judeţului Alba în domeniul
EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE VET
CJ ALBA - ECHIPA DE MANAGEMENT
1.
2.
3.
4.

MANAGER
RESPONSABIL TEHNIC
JURIST
ECONOMIST
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REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR
1. ISJ ALBA
2. Coordonator regional CNDIPT
3. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TEHNOLOGIC
4. CJRAE ALBA
5. UNIVERSITĂȚI
6. COMPANII DIN JUDEȚUL ALBA
7. AJOFM ALBA
8. ADSEA – CROFP
9. FURNIZORI PRIVAŢI DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ/
FORMARE PROFESIONALĂ
10. APL
11. GAL
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ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT
MANAGER






Constituirea şi coordonarea echipei de implementare
Planificarea întâlnirilor de lucru
Planificarea priorităţilor în implementarea planului de acţiuni
Analiza stadiului implementării planului de acţiuni
Întocmirea rapoartelor de progres

RESPONSABIL TEHNIC
 Asigurarea comunicării între toate entitățile implicate în implementare, conform
planului de implementare
 Asigurarea întocmirii documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor
organizate pe perioada implementării
 Asigurarea activităţii de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă,
redactare documente, arhivare, etc.).
RESPONSABIL JURIDIC
 Asigurarea consultanţei juridice cu privire la aspectele juridice ce decurg din
implementarea planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale,
asocieri, parteneriate, propuneri de modificări legislative)
RESPONSABIL ECONOMIC
 Asigurarea consultanţei financiare privind corelarea planului de acţiuni cu soluţiile
financiare propuse
 Corelarea priorităţii acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei
 Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de
acţiuni al Strategiei
ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE
 Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice
 Asigură comunicarea interinstituţională
 Participă, organizează, coordonează şi implementează în cadrul instituţiei activităţi
specifice.
ACTIVITĂŢI CONEXE de pregătire a echipelor de management şi implementare
 Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei;
 Formarea profesională a echipelor de management al strategiilor pe următoarele
domenii: comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi
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monitorizare, utilizarea mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare
instituţională, coordonare şi colaborare interinstituţională, planificare, prelucrare şi
stocare date, întocmire baze de date specifice;
 Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.

C) PORTOFOLIUL DE METODE SI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE
Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării
Planului de acţiuni din cadrul Strategiei.
Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de
implementare workshop-ul, prezentarea publică, dezbaterea, comunicarea, astfel:
Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către
membrii echipei de implementare/ consorţiului instituţional/publicului;
2. Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al
acţiunilor;
3. Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare;
4. Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor,
activităţilor, resurselor umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru
atingerea rezultatelor propuse;
5. Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul de sănătate, implicaţi în acţiunile
propuse în Graficul anual al acţiunilor;
6. Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul de sănătate a
problemelor legislative identificate, formularea şi transmiterea de propuneri legislative
forurilor responsabile;
7. Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform
Graficului anual al acţiunilor;
8. Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor.
În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca
instrumente:
1.

1.

2.

instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) –
Grafic anual al acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii,
prezentări materiale informative, listă participanţi, minută întâlnire, rapoarte de
monitorizare, raport de evaluare, etc.
instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email,
comunicare directă, brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.
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7.2.

Monitorizare şi evaluare

MONITORIZAREA
Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a acţiunilor concrete urmărește
realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane,
materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a
parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, performanțele echipelor de
implementare, etc.
În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră,
modificări ale elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din
partea participanților la strategie sau proiect, etc., activitatea de monitorizare va genera acțiuni
de ajustare – restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și
raționale soluții de remediere și readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de
implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.

Cine face monitorizarea?
 Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare

Ce monitorizează?
 Activitatea echipei de implementare
 Planul de acţiuni aferent Strategiei
 Calitatea implementării
 Gestiunea termenelor stabilite

Cum? Prin ce mijloace?
 Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de
Departamentul de planificare
 Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management
instituţional şi echipa de implementare a Strategiei
 Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare
EVALUAREA
Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni
Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură Strategia și proiectele
componente și-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele
prevăzute, în termeni de eficiență, calitate și cantitate.
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Evaluarea se realizează la trei momente cheie:
 Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra
oportunităţii proiectului/acțiunii;
 Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de
implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele intermediare;
 Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi/ proiect, imediat sau/și
după anumite perioade, pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevăzute.
Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de
acțiune individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de
impact și de rezultat, la nivel de acțiuni concrete.
Metodologia de evaluare are la bază o analiză a:
 gradului de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie;
 eficienţei implementării acesteia;
 impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor
care au stat la baza Strategiei;
 sustenabilităţii rezultatelor obţinute;
 mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în
implementarea priorităţilor strategiei;
 eventualelor efecte secundare neplanificate;
 lecţiilor învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare
viitoare.
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ANEXE
Anexa. 1. Date economice pe ramuri ale economiei naţionale, la nivelul judeţului Alba

Activităţi ale economiei
naționale - secțiuni (CAEN
Rev.2)

Numărul unităţilor
active
Anul
Anul
2015
2016
Număr

Total
A Agricultura, silvicultura si
pescuit
B Industria extractiva
C Industria prelucrătoare
D Producția si furnizarea de
energie electrica si termica,
gaze, apa calda si aer
condiționat

Număr

Investiții nete

Cifra de afaceri
Anul
2015
Milioane
lei RON

Anul
2016
Milioane
lei RON

Anul
2015
Milioane
lei RON

Anul
2016
Milioane
lei RON

7975

8183

14777

17706

1723

1773

417

424

…

…

…

…

34
1107

33
1115

195
7498

170
9786

39
1150

30
1060

21

18

375

319

77

51

69

63

177

186

117

35

809

816

817

874

54

50

2455

2437

3921

4387

86

361

874
495
180

916
503
185

1074
180
109

1204
202
108

122
15
9

116
18
10

115

129

121

127

678

751

304

317

43

30

228

237

60
117

67
147

10
39

10
50

1
5

1
8

R Activităţi de spectacole,
culturale si recreative

78

96

79

93

6

5

S Alte activităţi de servicii

117

119

E Distribuția apei; salubritate,
gestionarea deșeurilor,
activităţi de decontaminare
F Construcții
G Comerț cu ridicata si cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor si
motocicletelor
H Transport si depozitare
I Hoteluri si restaurante
J Informații si comunicații
K Intermedieri financiare si
asigurări
L Tranzacții imobiliare
M Activităţi profesionale,
științifice si tehnice
N Activităţi de servicii
administrative si activităţi de
servicii suport
P Învăţământ
Q Sănătate si asistenta sociala

Notă: ... – lipsă date
Sursa: INS România, baze de date Tempo-online, septembrie 2018
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiei în CF nr. 72080 Abrud aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Abrud”, situat în oraşul Abrud, judeţul Alba - proprietate a
Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei
cadastrală privind actualizare date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 72080
Abrud aferentă obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Abrud”, situat în
oraşul Abrud, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public;
- raportul de specialitate nr. 22051/5 noiembrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 21497/29 octombrie 2018.
Ţinând cont de prevederile:
- Contractului de administrare nr. 12898/18020/31.10.2014, încheiat de Orașul Abrud
prin Consiliul Local Abrud și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba;
- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24959/28 decembrie 2015.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiei în CF nr. 72080 Abrud aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Abrud”, situat în oraşul Abrud, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba,
ca bun aparţinând domeniului public, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă actualizarea adresei imobilului care face obiectul art. 1, după cum
urmează: oraşul Abrud, str. Bradului, nr. 23, judeţul Alba, precum şi schimbarea categoriei de
folosinţă a acestuia din „fâneaţă-extravilanˮ în „curţi construcţii-intravilanˮ, potrivit Adeverinţei
nr. 12950/18.10.2018 eliberată de Primăria oraşului Abrud, ataşată documentaţiei cadastrale
invocată la art. 1.

Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a imobilului
identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale Județului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, a valorii construcţiei menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24959/28 decembrie 2015.
Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 72080 a UAT Abrud, cu drept de
proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 părţi,
a construcţiei C1, sub denumirea şi cu suprafaţa construită la sol care se regăsește în
Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil.
Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în
Cartea Funciară a construcţiei identificată la art. 5 din prezenta hotărâre:
 La rubrica „Observaţii/Referinţe” a CF nr. 72080 a UAT Abrud, a următoarelor
menţiuni: „Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform
închis” - puţuri monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape
pluviale, drum perimetral de inspecţie”.
Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului,
Direcția amenajarea teritoriului și urbanism și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local
al oraşului Abrud, Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 308
Alba Iulia, 5 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 72080 Abrud aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Abrud”, situat în oraşul Abrud, judeţul
Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza
2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de
investiţii realizate prin implementarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor
în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Abrud.
Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea
funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil.
Prin adresa nr. 207/29 octombrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Alba cu nr. 21497/29 octombrie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire
Consiliului Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing.
Răşinariu Avram Florin.
Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere
administrativ în intravilanul UAT Abrud, judeţul Alba, în partea sud-vestică a UAT Abrud,
având ca vecinătăţi: la nord - Drum; la sud - IE 72079; la vest - Drum; la est - Pârâu.
Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate
imobiliară Cîmpeni, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 308 din 5 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Nr. 22051/05.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 72080 Abrud aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Abrud”, situat în oraşul Abrud, judeţul
Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul
cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de
proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Abrud, Consiliul Județean
Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului de
proprietate publică asupra acestui imobil.
Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform
de deşeuri situat în intravilanul oraşului Abrud, județul Alba” a fost înregistrată la Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 21497/29.10.2018.
Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 72080
Abrud, cu nr. cad. 72080 "fâneaţă" în suprafaţă de 7450 mp., având ca proprietar Domeniul
Public al oraşului Abrud - în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea
Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B6, conform
actului administrativ (Contract de administrare) nr. 12898/18020/31.10.2014, emis de Orașul
Abrud prin Consiliul Local Abrud și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba.
Se propune actualizarea adresei şi anume oraşul Abrud, str. Bradului, nr. 23, judeţul Alba
şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului din "fâneaţă - extravilan" în "curţi construcţii intravilan" în baza adeverinţei nr. 12950/18.10.2018, eliberată de Primăria oraşului Abrud.
Se propune înscrierea construcţiei C1- depozit de deşeuri neconform închis Abrud,
edificat în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată de 5576 mp., în favoarea Judeţului Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării
construcţiei nr. 12949/18.10.2018, eliberat de Primăria oraşului Abrud.
La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 72080 a oraşului Abrud se va trece: Imobil
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri
monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum
perimetral de inspecţie.
Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în
condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare.
Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul
art. 12 din anexa Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede
că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea
funciară.
(2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate
privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter,
dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de
garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind
drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 –

codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și
Publicitate imobiliară Cîmpeni a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de
S.C. Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Ghilea Florin

ARHITECT ȘEF,
Voichița COMAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiilor în CF nr. 86890 Aiud aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Aiud – Lot 2”, situat în municipiul Aiud, judeţul Alba - proprietate a
Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei
cadastrală privind actualizare date imobil în vederea înscrierii construcţiilor în CF nr. 86890
Aiud aferentă obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Aiud – Lot 2”, situat în
municipiul Aiud, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului
public;
- raportul de specialitate nr. 22054/5 noiembrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 21497/29 octombrie 2018.
Ţinând cont de prevederile:
- Contractului de administrare nr. 14804/17258/22.10.2014, încheiat de Municipiul
Aiud prin Consiliul Local Aiud și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba;
- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24601/22 decembrie 2015.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiilor în CF nr. 86890 Aiud aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Aiud – Lot 2”, situat în municipiul Aiud, judeţul Alba - proprietate a
Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului care face obiectul art. 1
în „curţi construcţii” în suprafaţă măsurată de 27018 mp., şi „drum” în suprafaţă măsurată de 847
mp, în baza Adeverinţei nr. 21779/23.10.2018, eliberată de Primăria municipiului Aiud, ataşată
documentaţiei cadastrale invocată la art. 1.

Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a imobilului
identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale Județului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, a valorii construcţiilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24601/22 decembrie 2015.
Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 86890 a UAT Aiud, cu drept de proprietate
în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 părţi, a
construcţiilor C1, C2, sub denumirile şi cu suprafeţele construite la sol care se regăsesc în
Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil.
Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea
Funciară a construcţiilor identificate la art. 5 din prezenta hotărâre:
 La rubrica „Observaţii/Referinţe” a CF nr. 86890 a municipiului Aiud se va trece:
Imobil împrejmuit cu gard din plasă de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” –
puţuri monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie.
Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului,
Direcția amenajarea teritoriului și urbanism și Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local
al municipiului Aiud, Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 309
Alba Iulia, 5 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiilor în CF nr. 86890 Aiud aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Aiud – Lot 2”, situat în municipiul Aiud,
judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza
2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor”, Obiectivul specific 3.1. „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de
investiţii realizate prin implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor
în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Aiud.
Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea
funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil.
Prin adresa nr. 207/29.10.2018, înregistrată la registratura Consiliul Județean Alba sub
nr. 21497/29.10.2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire Consiliului
Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing. Răşinariu
Avram Florin.
Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere
administrativ în extravilanul UAT Aiud, judeţul Alba, în partea nordică a UAT Aiud, având ca
vecinătăţi: la nord - IE 91242; la sud - Drum; la vest - A1700/3, Drum, A1703; la est - A1700/1.
Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate
imobiliară Aiud, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 309 din 5 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Nr. 22054/05.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiilor în CF nr. 86890 Aiud aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Aiud – Lot 2”, situat în municipiul Aiud,
judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul
cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de
proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Aiud - Lot2, Consiliul
Județean Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului
de proprietate publică asupra acestui imobil.
Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform
de deşeuri situat în extravilanul municipiului Aiud, Județul Alba” a fost înregistrată la Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 21497/29.10.2018.
Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 86890
Aiud, cu nr. cad. 86890 în suprafaţă de 27865 mp., având ca proprietar Municipiul Aiud Domeniul Public în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea Judeţului
Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B6, conform actului
administrativ (Contract de administrare) nr. 14804/17258/2014, emis de municipiului Aiud și
Județul Alba.
Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în baza adeverinţei nr.
21779/23.10.2018, eliberată de Primăria municipiului Aiud şi anume "Curţi construcţii" în
suprafaţă măsurată de 27018 mp., şi "drum" în suprafaţă măsurată de 847 mp.
Se propune înscrierea construcţiei C1- depozit de deşeuri neconform închis Aiud, edificat
în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată 21855 mp., în favoarea Judeţului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr.
21778/23.10.2018, eliberat de Primăria municipiului Aiud.
Se propune înscrierea construcţiei C2- unitate de incinerare a gazelor de depozit, edificată
în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată 12 mp., în favoarea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean
Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr.
21778/23.10.2018, eliberat de Primăria municipiului Aiud.
La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 86890 a municipiului Aiud se va trece: Imobil
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri
monitorizare ape subterane, unitate de incinerare a gazelor de depozit, instalaţie gestionare
levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum perimetral de inspecţie.
Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în
condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare.
Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul
art. 12 din anexa Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede
că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea
funciară.

(2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate
privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter,
dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de
garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind
drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 –
codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a
hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și
Publicitate imobiliară Aiud a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de S.C.
Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Ghilea Florin

ARHITECT ȘEF,
Voichița COMAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiei în CF nr. 70573 Sîncel aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri municipiul Blaj, extravilan sat Sîncel”, situat în comuna Sîncel,
judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei
cadastrală privind actualizare date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 70573
Sîncel aferentă obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri municipiul Blaj,
extravilan sat Sîncel”, situat în comuna Sîncel, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca
bun aparţinând domeniului public;
- raportul de specialitate nr. 22058/5 noiembrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 21497/29 octombrie 2018.
Ţinând cont de prevederile:
- Contractului de administrare nr. 3077/16611/08.10.2014, încheiat de Comuna Sîncel
prin Consiliul Local Sîncel și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba;
- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24602/22.12.2015.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţiei cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiei în CF nr. 70573 Sîncel aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri municipiul Blaj, extravilan sat Sîncel”, situat în comuna Sîncel, judeţul
Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului care face obiectul art. 1
în „curţi construcţii” în suprafaţă măsurată de 23591 mp, în baza Adeverinţei nr.

2186/RG/26.10.2018, eliberată de Primăria comunei Sîncel, ataşată documentaţiei cadastrale
invocată la art. 1.
Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a imobilului
identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale Județului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, a valorii construcţiilor menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24602/22 decembrie 2015.
Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70573 a UAT Sîncel, cu drept de
proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 părţi,
a construcţiei C7, sub denumirea şi cu suprafaţa construită la sol care se regăsesc în
Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil.
Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea
Funciară a construcţiei identificată la art. 5 din prezenta hotărâre:
 La rubrica „Observaţii/Referinţe” a CF nr. 70573 a comunei Sîncel se va trece: Imobil
împrejmuit cu gard din plasă de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri
monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum
perimetral de inspecţie.
Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local
al municipiului Blaj, Consiliului local al comunei Sîncel, Direcției juridică şi relații publice,
Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției
gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 310
Alba Iulia, 5 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 70573 Sîncel aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri municipiul Blaj, extravilan sat Sîncel”,
situat în comuna Sîncel, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând
domeniului public

Proiectul de act administrativ inițiat vizează înscrierea în cartea funciară a construcţiilor
executate şi finalizate prin Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Alba (Faza 1 + Faza 2)”, respectiv Depozitul neconform de deşeuri închis Blaj.
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza
2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor”, Obiectivul specific 3.1. ”Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de
investiţii realizate prin implementarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor
în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Blaj.
Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea
funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil.
Prin adresa nr. 207/29 octombrie 2018, înregistrată la registratura Consiliul Județean
Alba cu nr. 21497/29 octombrie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire
Consiliului Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing.
Răşinariu Avram Florin.
Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere
administrativ în extravilanul UAT Sîncel, judeţul Alba, în partea nordică a UAT Sîncel, având ca
vecinătăţi: la nord - IE 70294; la sud - A 1033; la vest - Drum; la est - Vn 1122, A 1033.
Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate
imobiliară Blaj, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 310 din 5 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Nr. 22058/05.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 70573 Sîncel aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri municipiul Blaj, extravilan sat Sîncel”,
situat în comuna Sîncel, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând
domeniului public
Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul
cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de
proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Blaj, Consiliul Județean Alba
trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului de proprietate
publică asupra acestui imobil.
Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform
de deşeuri situat în extravilanul comunei Sîncel, Județul Alba” a fost înregistrată la Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 21497/29.10.2018.
Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70573
Sîncel, cu nr. cad. 70573 în suprafaţă de 23591 mp., având ca proprietar Domeniul Public al
Municipiul Blaj - în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea Judeţului
Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B3, conform actului
administrativ nr. 213/17.09.2014, emis de Consiliul Local Blaj şi a actului administrativ nr.
17056/17.10.2014, emis de Consiliul Județean Alba.
Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în baza adeverinţei nr.
2186/RG/26.10.2018, eliberată de Primăria comunei Sîncel şi anume "Curţi construcţii" în
suprafaţă măsurată de 23591 mp.
Se propune înscrierea construcţiei C7- depozit de deşeuri neconform închis Blaj, edificat
în anul 2015, cu suprafaţa măsurată de 23591 mp., în favoarea Judeţului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării construcţiei nr.
2187/RG/26.10.2018, eliberat de Primăria comunei Sîncel.
La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70573 a comunei Sîncel se va trece: Imobil
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri
monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum
perimetral de inspecţie.
Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în
condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare.
Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul
art. 12 din anexa Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede
că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea
funciară.
(2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate
privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter,
dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de
garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind
drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 –
codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a

hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și
Publicitate imobiliară Blaj a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de S.C.
Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Întocmit, Ghilea Florin

ARHITECT ȘEF,
Voichița COMAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiei în CF nr. 70869 Cîmpeni aferentă obiectivului „Închiderea
depozitului neconform de deşeuri Cîmpeni”, situat în oraşul Cîmpeni, judeţul Alba proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei
cadastrală privind actualizare date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 70869
Cîmpeni aferentă obiectivului „Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cîmpeni”, situat în
oraşul Cîmpeni, judeţul Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului
public;- raportul de specialitate nr. 22068/5 noiembrie 2018, comun, al Direcţiei gestionarea
patrimoniului și Direcției amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba;
- documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, înregistrată la registratura
Consiliului Județean Alba cu nr. 21497/29 octombrie 2018.
Ţinând cont de prevederile:
- Contractului de administrare nr. 9308/17088/16.9.2014, încheiat de Orașul Cîmpeni
prin Consiliul Local Cîmpeni și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba;
- Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24603/22 decembrie 2015.
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se însuşeşte Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil în vederea
înscrierii construcţiei în CF nr. 70869 Cîmpeni aferentă obiectivului „Închiderea depozitului
neconform de deşeuri Cîmpeni”, situat în oraşul Cîmpeni, judeţul Alba - proprietate a Judeţului
Alba, ca bun aparţinând domeniului public, conform anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului care face obiectul art. 1
în „curţi construcţii” în suprafaţă măsurată de 5452 mp, în baza Adeverinţei nr.
12546/18.10.2018, eliberată de Primăria oraşului Cîmpeni, ataşată documentaţiei cadastrale
invocată la art. 1.

Art. 3. Se declară apartenenţa la domeniul public al Judeţului Alba a imobilului
identificat la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă înscrierea în evidenţele contabile ale Judeţului Alba prin Consiliul
Judeţean Alba, a valorii construcţiei menţionată la art. 1 din prezenta hotărâre, potrivit
Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 24603/22 decembrie 2015.
Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară 70869 a UAT Cîmpeni, cu drept de
proprietate în favoarea Judeţului Alba ca bun aparţinând domeniului public, în cotă de 1/1 părţi,
a construcţiei C1, sub denumirea şi cu suprafaţa construită la sol care se regăsesc în
Documentaţia cadastrală privind actualizare date imobil.
Art. 6. Se solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cîmpeni, înscrierea în
Cartea Funciară a construcţiei identificată la art. 5 din prezenta hotărâre:
 La rubrica „Observaţii/Referinţe” a CF nr. 70869 a oraşului Cîmpeni se va trece:
Imobil împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” –
puţuri monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale,
drum perimetral de inspecţie.
Art. 7. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Consiliului local
al oraşului Cîmpeni, Direcției juridică şi relații publice, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 311
Alba Iulia, 5 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 70869 Cîmpeni aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cîmpeni”, situat în oraşul Cîmpeni, judeţul
Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public
Proiectul de act administrativ inițiat vizează înscrierea în cartea funciară a construcţiilor
executate şi finalizate prin Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul
Alba (Faza 1 + Faza 2)”, respectiv Depozitul neconform de deşeuri închis Cîmpeni.
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba (Faza 1 + Faza
2)” a fost implementat în baza Contractului de finanţare nr. 129035/2.05.2012, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, precum şi în baza Contractului de
finanţare nr. 28/14.02.2017, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor”, Obiectivul specific 3.1. ”Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclarea deşeurilor în România”. Unul dintre obiectivele de
investiţii realizate prin implementarea Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor
în judeţul Alba (Faza 1 + Faza 2)” este şi Depozitul neconform de deşeuri închis Cîmpeni.
Pentru înscrierea construcţiilor executate şi finalizate prin proiectul respectiv în cartea
funciară, se impune realizarea unei Documentaţii cadastrale de actualizare date imobil.
Prin adresa nr. 207/29 octombrie 2018, înregistrată la registratura Consiliul Județean
Alba sub nr. 21497/29 octombrie 2018, S.C. Mercury Geosystems SRL transmite spre însușire
Consiliului Județean Alba documentația cadastrală de actualizare date imobil întocmită de ing.
Răşinariu Avram Florin.
Imobilul care face obiectul prezentei documentaţii, este situat din punct de vedere
administrativ în extravilanul UAT Cîmpeni, judeţul Alba, în partea centrală a UAT Cîmpeni,
având ca vecinătăţi: la nord - Pârâu; la sud - Drum; la vest - Pădure; la est - Drum.
Pentru ca documentaţia cadastrală să poată fi depusă la Biroul de cadastru și Publicitate
imobiliară Cîmpeni, se impune însuşirea acesteia de către Consiliul Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 311 din 5 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
Nr. 22068/05.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea Documentaţiei cadastrală privind actualizare
date imobil în vederea înscrierii construcţiei în CF nr. 70869 Cîmpeni aferentă obiectivului
„Închiderea depozitului neconform de deşeuri Cîmpeni”, situat în oraşul Cîmpeni, judeţul
Alba - proprietate a Judeţului Alba, ca bun aparţinând domeniului public
Conform prevederilor art. 1 alin 4 din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, „Evidenţa imobilelor înscrise în planul
cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor
interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice.”. În consecință pentru a înscrie dreptul de
proprietate publică a Județului Alba asupra Depozitului neconform Cîmpeni, Consiliul Județean
Alba trebuie să însușească documentația în baza căreia se va face întabularea dreptului de
proprietate publică asupra acestui imobil.
Documentaţia cadastrală de actualizare date imobil asupra bunului „Depozit neconform
de deşeuri situat în extravilanul oraşului Cîmpeni, Județul Alba” a fost înregistrată la Consiliul
Judeţean Alba cu nr. 21497/29.10.2018.
Imobilul se identifică din punct de vedere juridic cu imobilul înscris în CF nr. 70869
Cîmpeni, cu nr. cad. 70869 "fâneaţă" în suprafaţă de 5452 mp., având ca proprietar Domeniul
Public al oraşului Cîmpeni - în cotă de 1/1 părţi şi are înscris dreptul de administrare, în favoarea
Judeţului Alba, conform înscrisurilor din Cartea funciară, de sub numărul de ordine B3, conform
contractului nr. 9308/17088/17.10.2014, încheiat între Orașul Cîmpeni prin Consiliul Local
Cîmpeni și Județul Alba prin Consiliul Județean Alba.
Se propune schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului în baza adeverinţei nr.
12546/18.10.2018, eliberată de Primăria oraşului Cîmpeni şi anume "Curţi construcţii" în
suprafaţă de 5452 mp.
Se propune înscrierea construcţiei C1- depozit de deşeuri neconform închis Cîmpeni,
edificat în anul 2015, cu suprafaţa desfăşurată de 4162 mp., în favoarea Judeţului Alba prin
Consiliul Judeţean Alba, în cotă de 1/1 părţi în baza certificatului de atestare a edificării
construcţiei nr. 12547/18.10.2018, eliberat de Primăria oraşului Cîmpeni.
La rubrica Observaţii/Referinţe a CF nr. 70869 a oraşului Cîmpeni se va trece: Imobil
împrejmuit cu gard din plasa de sârmă şi poartă de acces, „Depozit neconform închis” – puţuri
monitorizare ape subterane, instalaţie gestionare levigat, rigolă perimetrală ape pluviale, drum
perimetral de inspecţie.
Titularul dreptului de administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în
condițiile stabilite de lege și de actul de constituire a dreptului de administrare.
Întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului descris mai sus se face în temeiul
art. 12 din anexa Ordinului Directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, care prevede
că:„(1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea
funciară.
(2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate
privată, dezmembrămintele acestuia şi alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter,
dreptul de proprietate publică şi drepturile reale corespunzătoare acestuia şi drepturile reale de
garanţie, vor fi intabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, după caz, devenind
drepturi tabulare în înţelesul legii.”, precum și a prevederilor art. 888 din Legea nr. 287/2009 –
codul civil – „înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a

hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, a certificatului de moştenitor sau în baza unui alt act
emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta.”.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii
privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite depunerea la Biroul de cadastru și
Publicitate imobiliară Cîmpeni a documentaţiei tehnice de actualizare date imobil, întocmită de
S.C. Mercury Geosystems SRL, prin ing. Răşinariu Avram Florin.
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Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea
corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară, din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de
aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu
privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba;
- raportul de specialitate nr. 22338/7 noiembrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/2018 cu privire la unele măsuri pentru
funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba;
- Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
protecţia Copilului Alba asupra imobilului, aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
situate administrativ în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, jude’ul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 123 alin. 1 și art. 124 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 858, art 860 alin. 1, art. 862 alin. 1, art. 867-869 și art. 874 din Noul Cod Civil
(Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 99 alin. 4 – 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
- art. 15 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al
municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea

corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba până în data de
30 iunie 2019.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorul
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea
patrimoniului și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 314
Alba Iulia, 7 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare
a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018
cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare
a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora instituite în favoarea Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba este unitate conexa a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba cu personalitate juridică, finanţată de Consiliului
Judeţean Alba. Acest centru coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific
serviciile educaţionale realizate de către instituţiile de învăţământ preuniversitar, participă la
formarea iniţială a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de
învăţământ preuniversitar din judeţ, participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de
formare continuă şi colaborarea cu instituţiile acreditate în acest scop, evaluează specialiştii care
oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice
precum şi mediatorii şcolari. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională ALBA
dezvoltă servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, prin Centrul
Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, servicii de terapie a tulburărilor de limbaj,
prin Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice
Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus.
Ținând cont de cele menţionate mai sus, propun prelungirea restrângerii dreptului de
administrare (cu privire la folosința unor spații) instituit în favoarea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asupra unor bunuri spaţii aparţinând imobilului
situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba şi
prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pe perioadă nedeterminată.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 314 din 7 noiembrie 2018.
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 22338/7.11.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare
a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018
cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare
a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
Conform prevederilor art. 91 alineatul 1, lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului.
Imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68
este proprietate publică a Județului Alba, cuprins la poziția cu nr. crt. 195 în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba şi este în administrarea Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform contractului de administrare
nr. 3965-2646/26.03.2013. Imobilul este compus din: clădire edificată în regim S+P+3, din beton
şi cărămidă, având suprafaţa construită de 757,55 mp şi teren aferent în suprafaţă de 911 mp,
înscris în CF nr. 75437 Alba Iulia, cu nr. top. 4354/7/1/1 şi nr. cadastral C1.
Întrucât din luna septembrie Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională nu a
mai putut funcţiona în imobilul Colegiului Tehnic Dorin Pavel Alba, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a identificat 4 birouri care au fost puse la dispoziția
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, în suparafaţă utilă totală de 45,75
mp în incinta sediului din Alba Iulia, B-dul 1 decembrie 1918, nr. 68 , repartizate astfel:
o Birou P11, parter, S= 18 mp
o Birou P16, parter, S= 9,9 mp
o Birou P17, parter, S= 7,4 mp
o Birou E1 16, etaj 1, S= 7,4 mp.
Conform art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliile locale şi consiliile judeţene
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după
caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori
să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”, iar
potrivit prevederilor art. 867 alin. 1 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare) „dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale”.
Întrucât de la instituirea dreptului de folosință gratuită în favoarea Centrului Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Alba asupra spațiului format din 4 birouri (3 la parter şi 1 la
etajul I) în incinta imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie
1918, nr. 68 în care îşi are sediul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba și până în prezent nu a fost identificat alt spațiu adecvat desfășurării activității specifice
Centrului se impune prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra spațiilor descrise mai sus.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, şi hotărăşte ca
bunurile ce aparţin domeniului public de interes judeţean, să fie date în administrarea instituţiilor
publice, va permite funcţionarea Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba
într-un imobil optim.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Şef Serviciu
Paul Silviu Todoran
Redactat: Radu Octavian Neag

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog,
a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I
al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea aplicării
prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la
etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii
nr. 1-3, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba;
- raportul de specialitate nr. 22372/7 noiembrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 4807644/26 octombrie 2018 a Agenţiei Naţionale Antidrog, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 22045/5 noiembrie 2018.
Ținând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare
Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la
etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii
nr. 1-3, proprietate publică a Judeţului Alba;
- Contractului de administrare nr. 966-3287220/1/2012 încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și
completările ulterioare);
- H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea, din data de 31 decembrie 2018 până la data de 31
decembrie 2019, a perioadei de dare în administrare a imobilului care face obiectul Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale
Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de
clădire “A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate
publică a Judeţului Alba, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. Se aprobă completarea Contractului de administrare nr. 966–3287220/1/2012,
încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, cu un nou Act adiţional

care va avea ca obiect modificarea duratei contractului în sensul prelungirii până la data de 31
decembrie 2019.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Agenţiei
Naţionale Antidrog, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, Direcţiei
juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și bugete şi Direcției gestionarea patrimoniului
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 315
Alba Iulia, 7 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale
Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I
al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Proiectul de act administrativ inițiat vizează prelungirii perioadei de dare în administrare
a Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la
etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Unirii
nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, Consiliul Judeţean Alba a
aprobat darea în administrare Agenţiei Naţionale Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă
totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din
municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, proprietate publică a judeţului Alba, pentru
funcționarea Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, care funcţionează în
această locaţie.
Agenţia Naţională Antidrog, este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care
funcţionează la nivel de direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 461/2011.
Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de
28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba.
În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr.
185/2014, nr. 197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017 şi nr. 347/2017 a fost aprobată
prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până la data de 30 decembrie 2018.
Ţinând cont de faptul ca durata contractului va expira luna decembrie, prin adresa
nr. 4807644/26 octombrie 2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 22045/5
noiembrie 2018, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea continuării activităţii Centrului
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, în spaţiul mai sus menţionat.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 315 din 7 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 22372/711.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011 privind darea în administrare Agenţiei Naţionale
Antidrog, a bunului-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I
al corpului de clădire „A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia,
str. Unirii nr. 1-3, judeţul Alba - proprietate publică a Judeţului Alba

Conform prevederilor art. 867 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare „Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. Autorităţile prevăzute
controlează modul de exercitare a dreptului de administrare”.
Bunul-spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire
“A”, aparţinător imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3, este proprietate
publică a Judeţului Alba şi a fost dat în administrarea Agenţiei Naţionale Antidrog prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011, pentru a funcţiona Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. Agenţia
Naţională Antidrog este un organ de specialitate, cu personalitate juridică, care funcţionează la
nivel de direcţie în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit prevederilor
H.G. nr. 461/2011.
Darea în administrare s-a realizat pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de
28.12.2012, cu posibilitatea prelungirii duratei contractului, prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Alba.
În acest sens, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 187/2012, nr. 202/2013, nr.
185/2014, nr. 197/2015, nr. 220/2016, nr. 144/2017 şi nr. 347/2017 a fost aprobată
prelungirea succesivă a duratei contractului de administrare până la data de 30 decembrie 2018.
Prin adresa nr. 4807644/26.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
22045/5. 11.2018, Agenţia Naţională Antidrog solicită aprobarea prelungirii perioadei de dare
în administrare a spaţiul mai sus menţionat unde își desfășoară activitatea Centrului.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea prelungirii prin Act
adiţional, până la data de 31 decembrie 2019, a Contractului de administrare nr. 966–
3287220/1/2012, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog,
respectiv a prelungirii până la data de 31 decembrie 2019, a aplicării prevederilor Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba nr. 241/2011.
Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a
dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c și ale art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite o bună
gestionare a imobilului menţionat, proprietate publică a Judeţului Alba şi prelungirea duratei
contractului 966–3287220/1/2012, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională
Antidrog.
DIRECTOR EXECUTIV
Ioan BODEA
Şef Serviciu
Paul Silviu Todoran
Întocmit: Radu Octavian Neag

ROMÂNIA

privind neexercitarea dreptului
situat administrativ în
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- monument istoric,

, nr. 376,
cu nr. top. 705

din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive
privind neexercitarea dreptului de
une asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în
, nr. 376
, înscris în CF nr.
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;
- Legii nr. 422/2001
;
- art. 1730
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Art. 3. Prin intermediul secretarului Ju

AVIZAT
ION DUMITREL
Înregistrat cu nr. 312
Alba Iulia, 7 noiembrie 2018

Vasile BUMBU

ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind neexercit

-

neexercitarea dreptului
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nr. 376,
Alba, înscris în CF nr.
cu nr. top. 705.
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asupra imobilului, conform extrasului CF
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Istorice 2015, nr. crt. 495, cod AB-II-m-B-00293
, acestea exprimânduvinde imobilul respectiv.
Prin adresa nr. 1275/5 noiembrie 2018
,
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
i ale art. 41 alin. 1 din
,
dreptul
nr. 312 din 7 noiembrie 2018.

ION DUMITREL
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ROMÂNIA
PATRIMONIULUI
Nr. 22321/07 noiembrie 2018
RAPORT DE SPECIALITATE
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asupra imobilului situat administrativ în
, nr. 376,
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respectiv
de 72 mp., care este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr.
crt. 495, cod AB-II-m-B-00293
.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
în proprietatea persoanelor fizice
preved
ice deconcentrate ale Ministerului Culturii
.
art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
,
alin. 7, acest
. Prin
Consiliului

.
supra imobilului

Consider

mai sus
art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a
, potrivit
Legii nr. 422/2001,

ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Paul Silviu TODORAN
Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric,
situat administrativ în municipiul Sebeş, bd-ul Lucian Blaga, nr. 3-5,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 Sebeş cu nr. top. 1572,
CF nr. 73375-C1-U24, CF nr. 73375 Sebeş cu nr. top. 1573
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, b-dul
Lucian Blaga, nr. 3-5, judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 Sebeş cu nr. top. 1572, CF nr. 73375C1-U24, CF nr. 73375 Sebeş cu nr top. 1573;
- raportul de specialitate nr. 22325/7 noiembrie 2018 al Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- adresa nr. 1336/6 noiembrie 2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată
la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22201/6 noiembrie 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra
imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul Lucian Blaga, nr. 3-5, judeţul Alba,
proprietar CEC BANK SA Bucureşti, Sucursala Alba Iulia, înscris în CF nr. 73384 cu nr. top.
1572, CF nr. 73375-C1-U24, CF nr. 73375 cu nr. top. 1573, înscris în Lista Monumentelor
Istorice 2015, nr. crt. 547, cod AB-II-m-B-00336 (Casa Weber), conform documentaţiei
transmise de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direc’iei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei
Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi relații publice, Direcției gestionarea
patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
AVIZAT
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
ION DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 313
Alba Iulia, 07 noiembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, bd-ul Lucian Blaga, nr. 3-5,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 Sebeş cu nr. top. 1572,
CF nr. 73375-C1-U24, CF nr. 73375 Sebeş cu nr. top. 1573

Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului - monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul Lucian Blaga, nr.
3-5, judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 cu nr. top. 1572, CF nr. 73375-C1-U24, CF nr. 73375
cu nr. top. 1573.
Prin adresa nr. 1336/6 noiembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 22201/6 noiembrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică
solicitarea făcută de CEC BANK SA Bucureşti Sucursala Alba Iulia, privind exercitarea
dreptului de preemţiune asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul
Lucian Blaga, nr. 3-5, judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 cu nr. top. 1572, CF nr. 73375-C1U24, CF nr. 73375 cu nr. top. 1573.
CEC BANK SA Bucureşti prin Sucursala Alba Iulia, are calitatea de proprietar asupra
imobilului, conform extraselor CF mai sus menţionate, imobil înscris în Lista Monumentelor
Istorice 2015, nr. crt. 547, cod AB-II-m-B-00336 (Casa Weber), acesta exprimându-şi intenţia de
a vinde imobilul respectiv.
Prin adresa nr. 1336/6 noiembrie 2018, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, transferă
dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către autorităţile administraţiei
publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul
la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui,
vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 313 din 7 noiembrie 2018.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. 22325/07 noiembrie 2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, bd-ul Lucian Blaga, nr. 3-5,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 Sebeş cu nr. top. 1572,
CF nr. 73375-C1-U24, CF nr. 73375 Sebeş cu nr. top. 1573
CEC BANK SA Bucureşti prin Sucursala Alba Iulia în calitate de proprietar de carte
funciară, asupra imobilului situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul. Lucian Blaga, nr. 35, judeţul Alba, înscris în CF nr. 73384 cu nr. top. 1572, CF nr. 73375-C1-U24, CF nr. 73375 cu
nr. top. 1573, prin adresa înregistrată la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba cu nr. 1336/06
noiembrie 2018, anunţă intenţia de vânzare a imobilului respectiv, care este înscris în Lista
Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 547, cod AB-II-m-B-00336 (Casa Weber).
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ. Prin
urmare dreptul de preemţiune se transferă autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv
Consiliului Judeţean Alba şi Primăriei municipiului Sebeş.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propun adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor
mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora consiliul judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001,
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Ghilea Florin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018;
- raportul de specialitate nr. 22746 din 12 noiembrie 2018 al Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- adresa nr. 141/8 noiembrie 2018 a Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA privind
propunerea de rectificare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22733 din 12 noiembrie 2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 48/22
februarie 2018 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul
Industrial Cugir” SA pentru anul 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului
şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii
„Parcul Industrial Cugir” SA conform anexelor nr. 1-5 - părţi integrante a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al
Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societăţii „Parcul
Industrial Cugir” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 321
Alba Iulia, 12 noiembrie 2018

AVIZAT
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA

Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici
pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli atunci când din motive temeinic
justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico financiari aprobați
inițial.
Consiliul Judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 48 din 22 februarie 2018 bugetul de
venituri şi cheltuieli al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2018.
Prin adresa nr. 141/8 noiembrie 2018 înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 22733/12 noiembrie 2018, Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA propune spre
aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a anexelor sale.
Principalii indicatori care se modifică prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2018 sunt:
- creștereaa nivelului veniturilor totale de la 1.237,50 mii la 1.272,80 mii lei;
- cresterea nivelului cheltuielilor totale de la 1.227,00 mii lei la 1.262,00 mii lei;
Influența creșterii veniturilor și a cheltuielilor totale au dus la creșterea profitului de la
10.500 lei prognozat la aprobarea bugetului de veniturilor şi a cheltuielilor inițial la 10.800 lei,
fără a influența cheltuiala la 1.000 lei venituri.
Fundamentarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli este realizat în strictă
corelare cu posibilităţile reale de realizare a indicatorilor economici prognozaţi.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus supunem dezbaterii şi aprobării consilierilor
judeţeni proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 321 din 12 noiembrie 2018 privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al Societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA, în
forma prezentată în prezentul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete
Nr. 22746 din 12.11.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 al societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA
Conform prevederilor art. 4 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care
judeţul este acţionar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean. Conform actului
normativ invocat mai sus operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli atunci când, din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului
indicatorilor economico financiari aprobați inițial.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul
2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 48/22 februarie 2018, în
conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia..
Prin adresa nr. 141/8 noiembrie 2018 înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba
cu nr. 22733/12 noiembrie 2018, societatea „Parcul Industrial Cugir” SA propune spre aprobare
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi a anexelor sale.
Din analiza principalilor indicatori economico financiari prezentaţi în propunerea de
rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli corelaţi cu indicatorii din bugetul de venituri şi
cheltuieli aprobaţi iniţial, principalele elemente care se rectifică sunt:
-mii leiINDICATORI
Aprobat 2018
Rectificat 2018
Venituri totale, din care:
1.237,50
1.272,80
Venituri din exploatare
1.237,50
1.272,00
Venituri financiare
0
0,80
Cheltuieli totale, din care:
1.227,00
1.262,00
Cheltuieli de exploatare
1.204,00
1.243,00
Cheltuieli financiare
23,00
19,00
Profit brut
10,50
10,80
Principalii indicatori care se modifică prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2018 sunt:
- creștereaa nivelului veniturilor totale de la 1.237,50 mii la 1.272,80 mii lei;
- cresterea nivelului cheltuielilor totale de la 1.227,00 mii lei la 1.262,00 mii lei;
Influența creșterii veniturilor și a cheltuielilor totale au dus la creșterea profitului de la
10.500 lei prognozat la aprobarea bugetului de veniturilor şi a cheltuielilor initial la 10.800 lei,
fără a influența cheltuiala la 1.000 lei venituri.
Fundamentarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli este realizat în strictă
corelare cu posibilităţile reale de realizare a indicatorilor economici prognozaţi.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă
spre aprobare proiectul de hotărâre în forma expusă.
DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea
exercitării dreptului de vot asupra revizuirii Regulamentului serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare aferent ariei de delegare aparținând Unităților Administrativ
Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare
aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ;
- raportul de specialitate nr. 22539/9 noiembrie 2018, comun al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 365/7 noiembrie 2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
,,APA ALBAˮ, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”;
- art. 16 alin. 3 lit. f şi art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ;
Având în vedere prevederile:
- art. 97 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 alin. 3 lit. i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 30 alin. 1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special Doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentant al
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare aparținând Unităților
Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ,
conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică şi
relații publice, Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 și Biroului
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 316
Alba Iulia, 9 noiembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare
aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”

Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 365/7 noiembrie 2018, înregistrată la
registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/ 8 noiembrie 2018, se solicită acordarea
unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare
aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ.
În şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2013, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 178/2013, s-a desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ.
În conformitate cu prevederile art. 21 alin 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, „hotărârea adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. 3 lit. f nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor in
adunarea generala a Asociaţiei decât in baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil,
prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este”. Art. 16 alin. 3 lit.
f se referă la aprobarea Regulamentul serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a
Serviciului.
Având in vedere:
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- perevedrile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
înregistrat cu nr. 316 din 9 noiembrie 2018 privind acordarea unui mandat special doamnei
Prejban Nicoleta Noemi – reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generala a Asociaţiei
„APA ALBA”, în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare aparținând Unităților
Administrativ Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul pentru Implementarea
Programului Alba - România 100
Direcția Dezvoltare şi Bugete
Nr. 22.539/09.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare
aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”

Potrivit art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judetean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de
utilitate publică de interes judeţean”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”,
a fost aprobată modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei „APA
ALBA” aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 20 decembrie 2007.
Prin această modificare a fost aprobată desemnarea unui reprezentant al Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”.
Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 365/07.11.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Alba cu nr. 22.454/08.11.2018, se solicită acordarea unui mandat special
reprezentantului Judeţului Alba in Adunarea Generala a Asociaţiei în vederea exercitării
dreptului de vot asupra revizuirii Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare aferent ariei de delegare aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA ALBA”.
Modificările necesar a fi făcute în Regulament sunt de natură tehnică, tehnologică şi
legislativă, revizuirea fiind necesară datorită intervalului de timp destul de mare scurs de la
ultima aprobare a acestui document.
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de
delegare aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”APA ALBA”, conform Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, art. 30, alin. (1), conține inclusiv
reglementările raporturilor juridice dintre operator şi utilizatori, drepturile şi obligaţiile
utilizatorilor, respectiv ale operatorului.
In conformitate cu Statutul Asociaţiei „APA ALBA” prevederile art. 16 alin (3) lit. f)
fac referire expresă la aprobarea Regulamentul serviciului, consolidat și armonizat pentru
întreaga arie a Serviciului, iar prevederile art. 21 menționează obligativitatea votului în baza
unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a
asociatului al cărui reprezentant este.
De asemenea, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art 33, alin (1) faptul că în
cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice,

acestea elaborează un singur regulament al serviciului la nivelul unităţilor administrativteritoriale membre pentru serviciile/activităţile gestionate în comun, acesta fiind aprobat de
adunarea generală a asociaţiei în baza mandatului special prevăzut la art. 10 alin. (5) din
aceeași lege.
Având în vedere cele aratate mai sus, vă propunem spre aprobare acordarea unui
mandat special Doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentanta Judeţului Alba in Adunarea
Generala a Asociaţiei „APA ALBA” în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare
aparținând Unităților Administrativ Teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”APA ALBA”.

DIRECTOR EXECUTIV,
Aitai Marian

SEF SERVICIU,
Fǎgǎdar Cornelia

Intocmit,
Prejban Nicoleta

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la exercitarea dreptului de vot asupra modelului Contractului de
furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la exercitarea dreptului de vot
asupra modelului Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă
și de canalizare;
- raportul de specialitate nr. 22567/9 noiembrie 2018, comun, al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 365/7 noiembrie 2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„APA ALBAˮ, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24
octombrie 2013 privind desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a
Asociaţiei „APA ALBA”;
Având în vedere prevederile:
- art. 97 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 31 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Președintelui Autoritații Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodărie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea contractului-cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat doamnei Prejban Nicoleta Noemi – reprezentant al Județului
Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ să
exercite vot favorabil în numele și pe seama Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ asupra modelului Contractului de
furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociației de
Dezvoltare Itercomunitară ,,APA ALBAˮ, doamnei Prejban Nicoleta Noemi – reprezentant al
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ, Operatorului regional S.C. APA CTTA S.A. Alba, Direcției dezvoltare și bugete,
Direcției juridică şi relaţii publice, Serviciului pentru implementarea Programului Alba –
România 100 și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 318
Alba Iulia, 9 noiembrie 2018

Anexa nr. 1
la Contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
ANEXA Nr. 1
la contractul nr. ……………….din …………………………..
încheiat între S.C APA CTTA S.A. Alba şi ………………………………
La data încheierii contractului cantitatea de apă furnizată, cantitatea de apă preluată la sistemul de canalizare şi tarifele pentru aceste servicii sunt cele prezentate
mai jos:
Nr. crt.
Puncte de lucru
Serviciul prestat
Cantitate mc/luna Tarif fără TVA
Tarif cu TVA

1.

2.

Str....................................... nr. .............. Apă potabilă
bl. ............. ap. ..............
Canalizare menajeră: ...........%
Canalizare pluviala: ............... mc/mp/luna
Str ………………………….nr. .............. Apă potabilă
bl. ............. ap. .................
Canalizare menajeră: ...........%
Canalizare pluvială: ............... mc/mp/luna
Apă potabilă

3.
Str ………………………….nr. ..............
bl. ............. ap. .................

4.

Canalizare menajeră: ............%
Canalizare pluvială: ............... mc/mp/luna

Str ………………………….nr. .............. Apă potabilă
bl. ............. ap. .................
Canalizare menajeră: ..............%
Canalizare pluvială: .............. mc/mp/luna
Apă potabilă

5.
Str ………………………….nr. ..............
bl. ............. ap. .................
UTILIZATOR,

Canalizare menajeră: ...............%
Canalizare pluvială: ................mc/mp/luna

Anexa nr. 2
la Contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
ANEXA Nr. 2
la contractul nr………..din ………………………..
încheiat intre S.C APA CTTA S.A. Alba şi ………………………..
La data încheierii contractului cantitatea de apă fumizată, cantitatea de apă preluată la sistemul de canailizare şi tarifele pentru aceste servicii sunt cele prezentate
mai jos:
Nr. Servicii prestate
Modul de facturare Modalitatea de calcul
Cantitate
Tarif fără TVA
Tarif cu
crt.
TVA

1.

Furnizare apa potabila

Contorizat

Conform citire apometru branşament:

Pauşal

Nr. persoane x .........mc/pers.
Nr. autoturisme x 7,5 mc/auto
mp grădină x 0,3 mc/mp/sezon

TOTAL consum
2

Preluare ape uzate

3

Preluare ape pluviale

Prop:

din consumul de apă ..............%

Suprafaţa x .............
mc/mp/luna

În vederea stabilirii consumului de apă se vor avea în vedere indicative:
1. Contorului .................................. seria ....................... index ....
2. Contorului .................................. seria ....................... index ....
UTILIZATOR,

Anexa nr. 3
la Contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Nr. Denumire utilizator
crt.

ANEXA Nr. 3
la contractul nr………..din ………………………..
Încheiat intre S.C APA CTTA S.A. Alba şi ………………………..
Utilizatorii serviciului de distribuţie a apei potabile
Categorie Adresa
Punct de lucru
Tip Debit
Presiune
utilizator
apă nominal

Dn bransament

Anexa nr. 4
la Contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Nr. Denumire utilizator
crt.

ANEXA Nr. 4
la contractul nr………..din ………………………..
încheiat între S.C APA CTTA S.A. Alba şi ………………………..
Contoarele de apă montate la utilizatorii serviciului de distribuţie a apei potabile şi / sau industriale
Adresa
Punct de lucru
Tip
Serie
Data
Data
Serie
contor
contor
punerii în scadenta sigiliu
funcţiune

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la exercitarea dreptului de vot asupra
Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare
Prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr. 365/7
noiembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018, se solicită exercitarea dreptului de vot de către reprezentantul Judeţului Alba in Adunarea
Generală a Asociaţiei ,,APA ALBA” asupra revizuirii Contractului de furnizare/prestare al
Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
În şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2013, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 178/2013, a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea
generală a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Alba”.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 lit. i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în exercitarea competenţelor şi
atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor, pe baza contractelor-cadru de furnizare/prestare
ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.
În temeiul art. 38 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
înregistrat cu nr. 318 din 9 noiembrie 2018 privind acordarea unui mandat special doamnei
Prejban Nicoleta Noemi - reprezentant al Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în
numele și pe seama Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBA” asupra Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul pentru Implementarea
Programului Alba - România 100
Direcția Dezvoltare şi Bugete
Nr. 22.567/09.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la exercitarea dreptului de vot asupra
Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare

Potrivit art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de
utilitate publică de interes judeţean”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”, a fost aprobată modificarea si completarea Actului constitutiv
si a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” aprobate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 20 decembrie 2007.
Prin această modificare a fost aprobată desemnarea unui reprezentant al Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”.
In conformitate cu art. 8 alin (3), lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare În exercitarea
competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile
deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
de utilităţi publice şi adoptă hotărâri inclusiv în legătură cu elaborarea şi aprobarea contractelor
de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de
utilităţi publice, pe baza contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru
elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.
Deasemenea art. 33, alin (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 prevede faptul ca baza
reglementărilor juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi utilizatorii acestor
servicii este contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice încheiat cu
respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice
și a prevederilor legale în vigoare specifice.
Specificăm faptul că furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare se realizează numai pe bază de contract de furnizare/prestare, care poate fi individual
sau colectiv, prevedere instituită de art. 31, alin (1) din Legea nr. 241/2006.
Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 365/07.11.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Alba cu nr. 22.454/08.11.2018, se solicită aprobarea exercitării dreptului de vot
asupra Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare.
Menționăm faptul că la momentul actual sunt în vigoare mai multe modele de Contracte
de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, contractele
fiind folosite diferențiat în funcție de categoriile de beneficiari ai serviciilor.

Prin urmare, pentru o mai bună operativitate a activităţii operatorului și ținând cont de
faptul că noul model de contract cuprinde inclusiv modificările necesare ca urmare a
actualizărilor legislative, se propune aprobarea unui model unic de Contract de
furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare care va fi folosit în
relația acestuia cu beneficiarii.
Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm oportună spre aprobarea Contractul
de furnizare/prestare al Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea
mandatului doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentantul Județului Alba în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA" să exercite votul favorabil
în numele și pe seama Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBA" asupra Contractului de furnizare/prestare al Serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare,

DIRECTOR EXECUTIV,
Aitai Marian

SEF SERVICIU,
Fǎgǎdar Cornelia

Intocmit,
Prejban Nicoleta

…………………………………………….
PROIECT DE HOTĂRÂRE

la Proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Alba în Adunarea generală a Asociației ,,APA ALBA", pentru a vota hotărârea
privind aprobarea Actului adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Înregistrat cu nr. 319
Alba Iulia, 09 noiembrie 2018
……………………………………………………………………

PROIECT DE HOTĂRÂRE
la Proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Alba în Adunarea generală a Asociației ,,APA ALBA", pentru a vota hotărârea
privind modificarea actului constitutiv și statutul Asociației .
- primirea de noi membrii fara mandat special
- modificare act constitutiv cu mandat special
- modificare statut cu mandat special

Înregistrat cu nr. 320
Alba Iulia, 09 noiembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea
exercitării dreptului de vot asupra Actului adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra Actului adițional
nr. 6/2018 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare;
- raportul de specialitate nr. 22569/9 noiembrie 2018, comun al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 365/7 noiembrie 2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
,,APA ALBAˮ, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”;
- art. 16 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ;
Având în vedere prevederile:
- art. 97 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 lit. e și art. 8 alin. 3 lit. d2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 20 alin. 4 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentant al
Județului Alba în Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ în vederea
exercitării dreptului de vot asupra Actului adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică şi
relații publice, Serviciului pentru implementarea Programului Alba - România 100 și Biroului
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.
AVIZAT,
PREŞEDINTE,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 319
Alba Iulia, 9 noiembrie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra Actului
adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare
Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ nr. 365/7
noiembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Judetean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării
dreptului de vot asupra Actului adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
În şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2013, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 178/2013, a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 lit. d2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în
exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: aprobarea modificării
contractelor de delegare a gestiunii”.
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- perevedrile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
înregistrat cu nr. 319/9 noiembrie 2018 privind acordarea unui mandat special Doamnei
Prejban Nicoleta Noemi, reprezentanta Judeţului Alba în Adunarea Generala a Asociaţiei „APA
ALBA”, în vederea exercitării dreptului de vot asupra revizuirii Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare aferent ariei de delegare aparținând Unităților Administrativ
Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul pentru Implementarea
Programului Alba - România 100
Direcția Dezvoltare şi Bugete
Nr. 22.569/09.11.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra Actului adițional nr. 6/2018 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
Potrivit art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judetean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de
utilitate publică de interes judeţean”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”,
a fost aprobată modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei „APA
ALBA” aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 20 decembrie 2007.
Prin această modificare a fost aprobată desemnarea unui reprezentant al Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Asociaţiei „APA ALBA”.
Prin adresa Asociaţiei „APA ALBA” nr. 365/07.11.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Alba cu nr. 22.454/08.11.2018, se solicită acordarea unui mandat special
reprezentantului Judeţului Alba in Adunarea Generala a Asociaţiei în vederea exercitării
dreptului de vot asupra Actului adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin (3), lit. d^2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri inclusiv în legătură cu aprobarea
modificării contractelor de delegare a gestiunii. Art. 10, alin (5) din aceeași lege specifică
necesitatea mandatului special "Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la
art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin.
(5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei".
Modificările necesar a fi făcute în la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare vizează reglementări suplimentare în vederea
lărgirii posibilităților de constituire a Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare I.I.D.,
creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor de apă și de canalizare din județul Alba și
corelarea contractului de delegare a gestiunii la prevederile legale apărute în perioada de timp
sursă de la aprobarea ultimei modificări a acestuia.
În conformitate cu art. 2, lit. e din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare "delegarea gestiunii poate fi
efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat
special acordat de acestea", ca urmare modificarea contractului prin Actul adițional nr. 6
trebuie făcută în baza unui mandat special acordat în acest sens.
Având în vedere cele aratate mai sus, vă propunem spre aprobare acordarea unui
mandat special Doamnei Prejban Nicoleta Noemi, reprezentanta Judeţului Alba in Adunarea
Generală a Asociaţiei „APA ALBA” în vederea exercitării dreptului de vot asupra Actului
adițional nr. 6/2018 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare.
DIRECTOR EXECUTIV,
SEF SERVICIU,
Aitai Marian
Fǎgǎdar Cornelia
Intocmit, Prejban Nicoleta

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Alba în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea
exercitării dreptului de vot asupra modificării Actului constitutiv și Statutului Asociației

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2018;
Luând în dezbatere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat
special reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra modificării
Actului constitutiv și Statutului Asociației;
- raportul de specialitate nr. 22570/9 noiembrie 2018, comun al Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 şi al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- solicitarea nr. 365/7 noiembrie 2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„APA ALBAˮ, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018;
Luând în considerare prevederile:
- art. 13 coroborat cu art. 16 alin. 2, lit. h, art. 16 alin. 3. lit. h şi art. 21 alin. 1 din
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBAˮ;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”;
- Hotărârii Consiliului local al comunei Ceru Băcăinți nr. 22 din 11 iunie 2018
privind asocierea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” ;
Având în vedere prevederile:
- art. 97 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 13 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările
și completările ulterioare;
- H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,
cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentantul
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama Județului Alba
asupra primirii în cadrul Asociației a UAT Ceru Băcăinți.
Art. 2. Se acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentantul
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama Județului Alba

asupra modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, conform
anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Se acordă mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentantul
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ în vederea exercitării dreptului de vot favorabil în numele și pe seama Județului Alba
asupra modificării Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, să
îndeplinească procedurile prevăzute de lege în numele și pe seama Județului Alba pentru
înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ la Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa
Judecătoriei Alba Iulia.
Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, doamnei Prejban Nicoleta Noemi - reprezentantul
Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA
ALBAˮ , Direcției dezvoltare și bugete, Direcției juridică şi relaţii publice, Serviciului pentru
implementarea Programului Alba - România 100 și Biroului resurse umane din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Albdin cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 320
Alba Iulia, 9 noiembrie 2018

AVIZAT,
SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA,
Vasile BUMBU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 320/9 noiembrie 2018

Alineatul ,,I. ASOCIAȚII’’ din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
,,APA ALBAˮ, se modifică și va avea următorul conținut:
,,I. ASOCIAŢII:
1. Judeţul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, cod 510118, reprezentat de Prejban Nicoleta
Noemi, în calitate de consilier superior, legal împuternicită prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013;
2. Oraşul Abrud, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ABRUD, cu sediul în
orașul Abrud, str. Piaţa Eroilor nr. 1, județul Alba, cod 515100, reprezentat de Simina Nicolae,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului Abrud nr.
11 din 19.07.2012;
3. Municipiul Aiud, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, cu sediul
în municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, cod 515200, reprezentat de Badea Iulia
Adriana Oana, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Aiud nr. 151 din 28.07.2016;
4. Municipiul Alba Iulia, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA
IULIA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, cod 510134,
reprezentat de Hava Mircea Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 471 din 20.12.2007;
5. Oraşul Baia de Arieş, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BAIA DE
ARIEŞ, cu sediul în orașul Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr.1, județul Alba, cod 515300,
reprezentat de Pandor Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al orașului Baia de Arieș nr. 59 din 12.07.2012;
6. Municipiul Blaj, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ, cu sediul
în municipiul Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16, județul Alba, cod 515400, reprezentat de Rotar
Gheorghe Valentin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Blaj nr. 24 din 30.01.2009;
7. Oraşul Cîmpeni, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CÎMPENI, cu sediul
în orașul Cîmpeni, str. Avram Iancu, nr. 5, județul Alba, cod 515500 , reprezentat de Andreş
Ioan Călin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Cîmpeni nr. 5 din 31.01.2008;
8. Oraşul Cugir, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CUGIR, cu sediul în
orașul Cugir, str. I.L.Caragiale, nr. 1, județul Alba, cod 515600 , reprezentat de Teban Adrian
Ovidiu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Cugir nr. 21 din 08.02.2008;
9. Oraşul Ocna Mureş, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
cu sediul în orașul Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, județul Alba cod 515700,
reprezentat de Vinţeler Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 96 din 30.07.2012;
10. Municipiul Sebeş, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ, cu
sediul în municipiul Sebeş, str. Piaţa Primăriei, nr. 1, județul Alba, cod 515800, reprezentat de
Nistor Dorin Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
local al municipiului Sebeș nr. 133 din 06.07.2016;
11. Oraşul Teiuş, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TEIUŞ, cu sediul în
orașul Teiuș, str. Clujului, nr. 80, județul Alba, cod 515900, reprezentat de Hălălai Mirel
Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Teiuș nr. 53 din 30.07.2012;
12. Oraşul Zlatna, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ZLATNA, cu sediul în
orașul Zlatna, str. Calea Moţilor, nr. 12, județul Alba, cod 516100, reprezentat de Ponoran
Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Zlatna nr. 176 din 20.12.2007;
13. Comuna Albac, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Albac, cu sediul în
comuna Albac, str. Closca, nr. 9, Comuna Albac, județul Alba, cod 517005, reprezentat de

Todea Petru Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local
al comunei Albac nr. 20 din 19.07.2013;
14. Comuna Arieșeni, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Arieșeni, cu sediul
în comuna Arieșeni, str. Principală, nr. 19, Comuna Arieseni, județul Alba, cod 517040,
reprezentat de Jurj Vasile Marin, in calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 7 din 13.03.2014;
15. Comuna Avram Iancu, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Avram Iancu,
cu sediul în comuna Avram Iancu, Sat Cocești, nr. 169, județul Alba, cod 517065, reprezentat
de Heler Sandu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Avram Iancu nr. 47 din 10.07.2013;
16. Comuna Berghin, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Berghin, cu sediul în
comuna Berghin, str. Principală, nr.361, județul Alba, cod 517110, reprezentat de Bica Vasile,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Berghin
nr. 67 din 19.12.2007;
17. Comuna Bistra prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Bistra, cu sediul în
comuna Bistra, str. Calea Turzii, nr.100, județul Alba, cod 517115, reprezentat de Gligor
Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Bistra nr. 50 din 23.07.2009;
18. Comuna Blandiana, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Blandiana, cu
sediul în comuna Blandiana, str. Principală, nr. 15, județul Alba, cod 517160, reprezentat de
Gherman Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Blandiana nr. 11 din 02.02.2012;
19. Comuna Bucerdea Grânoasă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Bucerdea Grânoasă, cu sediul în comuna Bucerdea Grânoasă, str. Ioan Maiorescu, nr. 82,
județul Alba, cod 517261, reprezentat de Aldea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bucerdea Grânoasă nr. 6 din 14.02.2011;
20. Comuna Cîlnic, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cîlnic, cu sediul în
comuna Cilnic, str. Principală, nr.20, județul Alba, cod 517205, reprezentat de Oancea Ioan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cîlnic nr. 5
din 30.01.2009;
21. Comuna Cenade prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cenade, cu sediul în
comuna Cenade, str. Principală, nr.372, județul Alba, cod 517210, reprezentat de Neamțu Ilie,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cenade nr.
40 din 18.11.2009;
22. Comuna Cergău, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cergău, cu sediul în
comuna Cergău Mare, str. Principală, nr. 126, județul Alba, cod 517216, reprezentat de Aldea
Lenuţa, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Cergău nr. 19 din 21.06.2010;
23. Comuna Ceru-Băcăinți, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ceru-Băcăinți, cu
sediul în comuna Ceru-Băcăinți, nr. 5, județul Alba, cod 517220, reprezentat de Trif Ioan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ceru
Băcăinți nr. 22 din 11.06.2018;
24. Comuna Cetatea de Baltă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cetatea de
Baltă, cu sediul în comuna Cetatea de Baltă, str. Cetăţii, nr.32, județul Alba, cod 517235,
reprezentat de Comandaru Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă nr. 31 din 27.07.2016;
25. Comuna Ciugud, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ciugud, cu sediul în
comuna Ciugud, str. Principală nr.157, județul Alba, cod 517240, reprezentat de Damian
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Ciugud nr. 132 din 19.12.2007;
26. Comuna Crăciunelu de Jos, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Crăciunelu de Jos, cu sediul în comuna Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr.135, județul Alba,
cod 517260, reprezentat de Bubur Lenuța, în calitate de Primar, legal împuternicit prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Crăciunelu de Jos nr. 3 din 31.01.2008;
27. Comuna Cricău prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cricău, cu sediul în
comuna Cricau, str. Axente Sever, nr.58, județul Alba, cod 517265, reprezentat de Lupșan
Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Cricău nr. 40 din 28.09.2009;

28. Comuna Cut, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cut, cu sediul în comuna
Cut, str. Principală, nr.2 9, județul Alba, cod 517206, reprezentat de Bâscă Sorin Gheorghe, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cut nr. 40
din 21.07.2016;
29. Comuna Daia Română, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Daia Română,
cu sediul în comuna Daia Română, str. Principală, nr.326, județul Alba, cod 517270,
reprezentat de Hăprian Visarion, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Daia Română nr. 9 din 30.01.2009;
30. Comuna Doştat, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Doştat, cu sediul în
comuna Doştat nr. 250, județul Alba cod 517275, reprezentat de Cîndea Livia Emilia, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Doștat nr. 3
din 29.01.2009;
31. Comuna Fărău, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Fărău, cu sediul în
comuna Fărău, str. Principală nr.70, județul Alba cod 517280, reprezentat de Stoia Ștefan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărău nr. 35
din 07.07.2016;
32. Comuna Galda de Jos, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Galda de Jos,
cu sediul în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 90, județul Alba, cod 517285, reprezentat
de Raica Romulus, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Galda de Jos nr. 54 din 19.12.2007;
33. Comuna Gîrbova prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Gîrbova, cu sediul în
comuna Gîrbova, Str. Văii, nr. 452, județul Alba, cod 517305, reprezentat de Nedela Ioan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gîrbova nr.
61 din 28.09.2012;
34. Comuna Gîrda de Sus prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Gîrda de Sus, cu
sediul în comuna Gîrda de Sus, nr. 46/A, județul Alba, cod 517310, reprezentat de Vîrciu
Marin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Gîrda de Sus nr. 40 din 31.07.2009;
35. Comuna Hopîrta, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Hopîrta, cu sediul în
comuna Hopîrta, str. Principală, nr. 159, cod 517335, reprezentat de Popa Augustin, în calitate
de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Hopîrta nr. 4 din
31.01.2011;
36. Comuna Horea prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Horea, cu sediul în
comuna Horea, str. Valea Arăzii, nr.2, județul Alba, cod 517340, reprezentat de Nicola Marin,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Horea nr.
55 din 29.08.2016;
37. Comuna Ighiu, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ighiu, cu sediul în
comuna Ighiu, str. Principală nr.369, județul Alba, cod 517360, reprezentat de Rusu Traian, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ighiu nr. 10
din 30.01.2008;
38. Comuna Jidvei, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Jidvei, cu sediul în
comuna Jidvei, str. Perilor, nr.15, județul Alba, cod 517385, reprezentat de Trif Alin, în calitate
de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Jidvei nr. 36 din
17.07.2012;
39. Comuna Lopadea Nouă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Lopadea
Nouă, cu sediul în comuna Lopadea Nouă, str. Principală, nr. 283, județul Alba, cod 517395,
reprezentat de Indreiu Marian Cătălin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Lopadea Nouă nr. 2 din 25.01.2011;
40. Comuna Lupşa, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Lupşa, cu sediul în
comuna Lupşa, str. Principală, nr. 1, județul Alba, cod 517410, reprezentat de………………, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Lupșa
…………………………………..;
41. Comuna Meteş, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Meteş, cu sediul în
comuna Meteş, str. Principală, nr. 43, județul Alba, cod 517445, reprezentat de Opruța Dan
Cosmin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Meteș nr. 50 din 15.07.2016;
42. Comuna Mihalţ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Mihalţ, cu sediul în
comuna Mihalţ, str. Principală, nr.635, județul Alba, cod 517465, reprezentat de Breaz Flavius,

în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Mihalț nr.
4 din 30.01.2009;
43. Comuna Mirăslău prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Mirăslău, cu sediul
în comuna Mirăslău, str. Principală, nr.283, județul Alba, cod 517410, reprezentat de
Alexandru Liviu Gigel, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Miraslău nr. 1 din 25.01.2010;
44. Comuna Noşlac, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Noşlac, cu sediul în
comuna Noslac, str. Principală nr.70, județul Alba, cod 517515, reprezentat de Zilahi Florin
Claudiu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Noșlac nr. 38 din 20.07.2016;
45. Comuna Ocoliş, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ocoliş, cu sediul în
comuna Ocoliş, str. Principală, nr. 152, județul Alba, cod 517525, reprezentat de Jucan Alin
Alexandru, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Ocoliș nr. 4 din 31.01.2011;
46. Comuna Ohaba, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ohaba, cu sediul în
comuna Ohaba, str. Viilor, nr. 188, cod 517530, reprezentat de Mihălţan Adrian Nicolae, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ohaba nr. 38
din 20.07.2016;
47. Comuna Pianu, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Pianu, cu sediul în
comuna Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, județul Alba, cod 517535, reprezentat de Petruse
Marin Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Pianu nr. 94 din 10.08.2012;
48. Comuna Rădeşti, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Rădeşti, cu sediul în
comuna Rădeşti, nr. 260, județul Alba, cod 517585, reprezentat de Nicula Alin Teodor, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Rădești nr.
26 din 17.08.2012;
49. Comuna Rîmeţ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Rîmeţ, cu sediul în
comuna Rîmeţ, str. Principală, nr. 1, județul Alba, cod 517590, reprezentat de Raica Vasile, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Rîmeț nr. 42
din 08.08.2012;
50. Comuna Rimetea prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Rimetea, cu sediul în
comuna Rimetea, str. Principală, nr. 34, județul Alba, cod 517610, reprezentat de Szocs
Francisc, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Rimetea nr. 12 din 30.05.2011;
51. Comuna Roșia de Secaș, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Roșia de
Secaș, cu sediul în comuna Roșia de Secaș, str. Principală, nr. 458, județul Alba, cod 517640,
reprezentat de Cristea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Roșia de Secaș nr. 38 din 18.07.2016;
52. Comuna Săliştea prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Săliştea, cu sediul în
comuna Săliştea, str. Drejman, nr.447, județul Alba, cod 517655, reprezentat de Stănila Aurel
Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Săliștea nr. 59 din 20.08.2008;
53. Comuna Săsciori, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Săsciori, cu sediul în
comuna Sasciori, str.Principală, nr.363, județul Alba, cod 517660, reprezentat de Morar
Nicolae Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Săsciori nr. 8 din 30.01.2008;
54. Comuna Sîncel, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Sîncel, cu sediul în
comuna Sincel, str.Mihai Eminescu nr.70, județul Alba, cod 517670, reprezentat de Frăţilă Ilie,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Sîncel nr.
85 din 17.12.2007;
55. Comuna Sîntimbru, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Sîntimbru, cu
sediul în comuna Sintimbru, str. Blajului nr.187, județul Alba, cod 517675, reprezentat de Popa
Ioan Iancu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Sîntimbru nr. 79 din 18.12.2007;
56. Comuna Sohodol, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Sohodol, cu sediul în
comuna Sohodol, str. Centru, nr.7, județul Alba, cod 517022, reprezentat de Corcheș Sorin
Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Sohodol nr. 3 din 07.01.2010;

57. Comuna Stremţ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Stremţ, cu sediul în
comuna Stremţ, str. Principală, nr. 99, județul Alba, cod 517745, reprezentat de Popa Traian
Ştefan, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Stremț nr. 10 din 27.01.2011;
58. Comuna Şibot, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şibot, cu sediul în
comuna Sibot, str. Principală nr. 153, județul Alba, cod 517750, reprezentat de ……., în calitate
de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șibot
……………………………………..;
59. Comuna Şona, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şona, cu sediul în
comuna Șona, str. Lungă nr.2, județul Alba, cod 517755, reprezentat de Mărginean Teodor
Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șona nr. 38 din 21.07.2016;
60. Comuna Şpring, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şpring, cu sediul în
comuna Şpring, str. Sfatului, nr.94, județul Alba, cod 517765, reprezentat de Rusu Daniel
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șpring nr. 3 din 25.01.2008;
61. Comuna Şugag, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şugag, cu sediul în
comuna Sugag, str. Principală, nr.232, județul Alba, cod 517775, reprezentat de Jinar
Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Șugag nr. 77 din 20.12.2007;
62. Comuna Unirea, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Unirea, cu sediul în
comuna Unirea, str. Mureşului, nr. 597, județul Alba, cod 517785, reprezentat de Alba
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Unirea nr. 39 din 31.07.2012;
63. Comuna Valea Lungă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Valea Lunga,
cu sediul în comuna Valea Lungă, str. Victoriei nr.328, județul Alba, cod 517815, reprezentat
de Pușcă Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Valea Lungă nr. 4 din 22.01.2008;
64. Comuna Vinţu de Jos, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Vinţu de Jos,
cu sediul în comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga nr.47, județul Alba, cod 517875,
reprezentat de Josan Ion Iosif, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Vințu de Jos nr. 64 din 04.07.2016;
denumiţi colectiv asociaţii și individual asociatul, ne exprimăm voinţa de a coopera şi
de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 241/2006serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a
fost aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificări și completări, în cadrul Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitara de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă și
canalizare „APA ALBA” (denumită în continuare „Asociaţia”), persoană juridică de drept
privat fără scop patrimonial, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.”
CAPITOLUL III – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI art. 6, punctul 2 din Statutul
asociaţiei „APA ALBA”, se modifică și va avea următorul conținut:
,,(2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 12 800 LEI, constituit din contribuţia în
numerar a asociaţilor, după cum urmează:
Consiliul Judeţean Alba
200 LEI
Consiliul local al orașului Abrud
200 LEI
Consiliul local al municipiului Aiud
200 LEI
Consiliul local al municipiului Alba Iulia
200 LEI
Consiliul local al orașului Baia de Arieş
200 LEI
Consiliul local al municipiului Blaj
200 LEI
Consiliul local al orașului Cîmpeni
200 LEI
Consiliul local al orașului Cugir
200 LEI
Consiliul local al orașului Ocna Mureş
200 LEI
Consiliul local al municipiului Sebeş
200 LEI
Consiliul local al orașului Teiuş
200 LEI

Consiliul local al orașului Zlatna
Consiliul local al comunei Albac
Consiliul local al comunei Arieseni
Consiliul local al comunei Avram Iancu
Consiliul local al comunei Berghin
Consiliul local al comunei Bistra
Consiliul local al comunei Blandiana
Consiliul local al comunei Bucerdea Grânoasă
Consiliul local al comunei Cîlnic
Consiliul local al comunei Cenade
Consiliul local al comunei Cergău
Consiliul local al comunei Ceru-Băcăinți
Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă
Consiliul local al comunei Ciugud
Consiliul local al comunei Crăciunelu de Jos
Consiliul local al comunei Cricău
Consiliul local al comunei Cut
Consiliul local al comunei local Daia Română
Consiliul local al comunei Doştat
Consiliul local al comunei Fărău
Consiliul local al comunei Galda de Jos
Consiliul local al comunei Gîrbova
Consiliul local al comunei Gîrda de Sus
Consiliul local al comunei Hopîrta
Consiliul local al comunei Horea
Consiliul local al comunei Ighiu
Consiliul local al comunei Jidvei
Consiliul local al comunei Lopadea Nouă
Consiliul local al comunei Lupşa
Consiliul local al comunei Meteş
Consiliul local al comunei Mihalţ
Consiliul local al comunei Mirăslău
Consiliul local al comunei Noşlac
Consiliul local al comunei Ocoliş
Consiliul local al comunei Ohaba
Consiliul local al comunei Pianu
Consiliul local al comunei Rădeşti
Consiliul local al comunei Rîmeţ
Consiliul local al comunei Rimetea
Consiliul local al comunei Roșia de Secaș
Consiliul local al comunei Săliştea
Consiliul local al comunei Săsciori
Consiliul local al comunei Sîncel
Consiliul local al comunei Sîntimbru
Consiliul local al comunei Sohodol
Consiliul local al comunei Stremţ
Consiliul local al comunei Şibot
Consiliul local al comunei Şona
Consiliul local al comunei Şpring
Consiliul local al comunei Şugag
Consiliul local al comunei Unirea
Consiliul local al comunei Valea Lunga
Consiliul local al comunei Vinţu de Jos
Alba Iulia, ……………………
PREŞEDINTE
Hava Mircea GHEORGHE

200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI
200 LEI”

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 320/9 noiembrie 2018
Titlul ,,I. ASOCIAȚII’’ din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, se modifică și va avea următorul conținut:
,,I. ASOCIAŢII:
1. Judeţul Alba, prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba
Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, cod 510118, reprezentat de Prejban Nicoleta
Noemi, în calitate de consilier superior, legal împuternicită prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013;
2. Oraşul Abrud, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ABRUD, cu sediul în
orașul Abrud, str. Piaţa Eroilor nr. 1, județul Alba, cod 515100, reprezentat de Simina Nicolae,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului Abrud nr.
11 din 19.07.2012;
3. Municipiul Aiud, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, cu sediul
în municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, cod 515200, reprezentat de Badea Iulia
Adriana Oana, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Aiud nr. 151 din 28.07.2016;
4. Municipiul Alba Iulia, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA
IULIA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba, cod 510134,
reprezentat de Hava Mircea Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 471 din 20.12.2007;
5. Oraşul Baia de Arieş, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BAIA DE
ARIEŞ, cu sediul în orașul Baia de Arieş, str. Piaţa Băii, nr.1, județul Alba, cod 515300,
reprezentat de Pandor Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al orașului Baia de Arieș nr. 59 din 12.07.2012;
6. Municipiul Blaj, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ, cu sediul
în municipiul Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16, județul Alba, cod 515400, reprezentat de Rotar
Gheorghe Valentin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
municipiului Blaj nr. 24 din 30.01.2009;
7. Oraşul Cîmpeni, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CÎMPENI, cu sediul
în orașul Cîmpeni, str. Avram Iancu, nr. 5, județul Alba, cod 515500 , reprezentat de Andreş
Ioan Călin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Cîmpeni nr. 5 din 31.01.2008;
8. Oraşul Cugir, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CUGIR, cu sediul în
orașul Cugir, str. I.L.Caragiale, nr. 1, județul Alba, cod 515600 , reprezentat de Teban Adrian
Ovidiu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Cugir nr. 21 din 08.02.2008;
9. Oraşul Ocna Mureş, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,
cu sediul în orașul Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, județul Alba cod 515700,
reprezentat de Vinţeler Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 96 din 30.07.2012;
10. Municipiul Sebeş, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ, cu
sediul în municipiul Sebeş, str. Piaţa Primăriei, nr. 1, județul Alba, cod 515800, reprezentat de
Nistor Dorin Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
local al municipiului Sebeș nr. 133 din 06.07.2016;
11. Oraşul Teiuş, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TEIUŞ, cu sediul în
orașul Teiuș, str. Clujului, nr. 80, județul Alba, cod 515900, reprezentat de Hălălai Mirel
Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Teiuș nr. 53 din 30.07.2012;
12. Oraşul Zlatna, prin CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ZLATNA, cu sediul în
orașul Zlatna, str. Calea Moţilor, nr. 12, județul Alba, cod 516100, reprezentat de Ponoran
Silviu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al orașului
Zlatna nr. 176 din 20.12.2007;
13. Comuna Albac, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Albac, cu sediul în
comuna Albac, str. Closca, nr. 9, Comuna Albac, județul Alba, cod 517005, reprezentat de

Todea Petru Tiberiu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local
al comunei Albac nr. 20 din 19.07.2013;
14. Comuna Arieșeni, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Arieșeni, cu sediul
în comuna Arieșeni, str. Principală, nr. 19, Comuna Arieseni, județul Alba, cod 517040,
reprezentat de Jurj Vasile Marin, in calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Arieșeni nr. 7 din 13.03.2014;
15. Comuna Avram Iancu, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Avram Iancu,
cu sediul în comuna Avram Iancu, Sat Cocești, nr. 169, județul Alba, cod 517065, reprezentat
de Heler Sandu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Avram Iancu nr. 47 din 10.07.2013;
16. Comuna Berghin, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Berghin, cu sediul în
comuna Berghin, str. Principală, nr.361, județul Alba, cod 517110, reprezentat de Bica Vasile,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Berghin
nr. 67 din 19.12.2007;
17. Comuna Bistra prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Bistra, cu sediul în
comuna Bistra, str. Calea Turzii, nr.100, județul Alba, cod 517115, reprezentat de Gligor
Traian, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Bistra nr. 50 din 23.07.2009;
18. Comuna Blandiana, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Blandiana, cu
sediul în comuna Blandiana, str. Principală, nr. 15, județul Alba, cod 517160, reprezentat de
Gherman Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Blandiana nr. 11 din 02.02.2012;
19. Comuna Bucerdea Grânoasă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Bucerdea Grânoasă, cu sediul în comuna Bucerdea Grânoasă, str. Ioan Maiorescu, nr. 82,
județul Alba, cod 517261, reprezentat de Aldea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit
prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bucerdea Grânoasă nr. 6 din 14.02.2011;
20. Comuna Cîlnic, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cîlnic, cu sediul în
comuna Cilnic, str. Principală, nr.20, județul Alba, cod 517205, reprezentat de Oancea Ioan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cîlnic nr. 5
din 30.01.2009;
21. Comuna Cenade prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cenade, cu sediul în
comuna Cenade, str. Principală, nr.372, județul Alba, cod 517210, reprezentat de Neamțu Ilie,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cenade nr.
40 din 18.11.2009;
22. Comuna Cergău, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cergău, cu sediul în
comuna Cergău Mare, str. Principală, nr. 126, județul Alba, cod 517216, reprezentat de Aldea
Lenuţa, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Cergău nr. 19 din 21.06.2010;
23. Comuna Ceru-Băcăinți, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ceru-Băcăinți, cu
sediul în comuna Ceru-Băcăinți, nr. 5, județul Alba, cod 517220, reprezentat de Trif Ioan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ceru
Băcăinți nr. 22 din 11.06.2018;
24. Comuna Cetatea de Baltă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cetatea de
Baltă, cu sediul în comuna Cetatea de Baltă, str. Cetăţii, nr.32, județul Alba, cod 517235,
reprezentat de Comandaru Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă nr. 31 din 27.07.2016;
25. Comuna Ciugud, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ciugud, cu sediul în
comuna Ciugud, str. Principală nr.157, județul Alba, cod 517240, reprezentat de Damian
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Ciugud nr. 132 din 19.12.2007;
26. Comuna Crăciunelu de Jos, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
Crăciunelu de Jos, cu sediul în comuna Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr.135, județul Alba,
cod 517260, reprezentat de Bubur Lenuța, în calitate de Primar, legal împuternicit prin
Hotărârea Consiliului local al comunei Crăciunelu de Jos nr. 3 din 31.01.2008;
27. Comuna Cricău prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cricău, cu sediul în
comuna Cricau, str. Axente Sever, nr.58, județul Alba, cod 517265, reprezentat de Lupșan
Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Cricău nr. 40 din 28.09.2009;

28. Comuna Cut, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Cut, cu sediul în comuna
Cut, str. Principală, nr.2 9, județul Alba, cod 517206, reprezentat de Bâscă Sorin Gheorghe, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cut nr. 40
din 21.07.2016;
29. Comuna Daia Română, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Daia Română,
cu sediul în comuna Daia Română, str. Principală, nr.326, județul Alba, cod 517270,
reprezentat de Hăprian Visarion, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Daia Română nr. 9 din 30.01.2009;
30. Comuna Doştat, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Doştat, cu sediul în
comuna Doştat nr. 250, județul Alba cod 517275, reprezentat de Cîndea Livia Emilia, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Doștat nr. 3
din 29.01.2009;
31. Comuna Fărău, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Fărău, cu sediul în
comuna Fărău, str. Principală nr.70, județul Alba cod 517280, reprezentat de Stoia Ștefan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Fărău nr. 35
din 07.07.2016;
32. Comuna Galda de Jos, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Galda de Jos,
cu sediul în comuna Galda de Jos, str. Principală, nr. 90, județul Alba, cod 517285, reprezentat
de Raica Romulus, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Galda de Jos nr. 54 din 19.12.2007;
33. Comuna Gîrbova prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Gîrbova, cu sediul în
comuna Gîrbova, Str. Văii, nr. 452, județul Alba, cod 517305, reprezentat de Nedela Ioan, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Gîrbova nr.
61 din 28.09.2012;
34. Comuna Gîrda de Sus prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Gîrda de Sus, cu
sediul în comuna Gîrda de Sus, nr. 46/A, județul Alba, cod 517310, reprezentat de Vîrciu
Marin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Gîrda de Sus nr. 40 din 31.07.2009;
35. Comuna Hopîrta, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Hopîrta, cu sediul în
comuna Hopîrta, str. Principală, nr. 159, cod 517335, reprezentat de Popa Augustin, în calitate
de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Hopîrta nr. 4 din
31.01.2011;
36. Comuna Horea prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Horea, cu sediul în
comuna Horea, str. Valea Arăzii, nr.2, județul Alba, cod 517340, reprezentat de Nicola Marin,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Horea nr.
55 din 29.08.2016;
37. Comuna Ighiu, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ighiu, cu sediul în
comuna Ighiu, str. Principală nr.369, județul Alba, cod 517360, reprezentat de Rusu Traian, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ighiu nr. 10
din 30.01.2008;
38. Comuna Jidvei, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Jidvei, cu sediul în
comuna Jidvei, str. Perilor, nr.15, județul Alba, cod 517385, reprezentat de Trif Alin, în calitate
de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Jidvei nr. 36 din
17.07.2012;
39. Comuna Lopadea Nouă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Lopadea
Nouă, cu sediul în comuna Lopadea Nouă, str. Principală, nr. 283, județul Alba, cod 517395,
reprezentat de Indreiu Marian Cătălin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Lopadea Nouă nr. 2 din 25.01.2011;
40. Comuna Lupşa, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Lupşa, cu sediul în
comuna Lupşa, str. Principală, nr. 1, județul Alba, cod 517410, reprezentat de………………, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Lupșa
…………………………………..;
41. Comuna Meteş, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Meteş, cu sediul în
comuna Meteş, str. Principală, nr. 43, județul Alba, cod 517445, reprezentat de Opruța Dan
Cosmin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Meteș nr. 50 din 15.07.2016;
42. Comuna Mihalţ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Mihalţ, cu sediul în
comuna Mihalţ, str. Principală, nr.635, județul Alba, cod 517465, reprezentat de Breaz Flavius,

în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Mihalț nr.
4 din 30.01.2009;
43. Comuna Mirăslău prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Mirăslău, cu sediul
în comuna Mirăslău, str. Principală, nr.283, județul Alba, cod 517410, reprezentat de
Alexandru Liviu Gigel, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Miraslău nr. 1 din 25.01.2010;
44. Comuna Noşlac, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Noşlac, cu sediul în
comuna Noslac, str. Principală nr.70, județul Alba, cod 517515, reprezentat de Zilahi Florin
Claudiu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Noșlac nr. 38 din 20.07.2016;
45. Comuna Ocoliş, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ocoliş, cu sediul în
comuna Ocoliş, str. Principală, nr. 152, județul Alba, cod 517525, reprezentat de Jucan Alin
Alexandru, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Ocoliș nr. 4 din 31.01.2011;
46. Comuna Ohaba, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Ohaba, cu sediul în
comuna Ohaba, str. Viilor, nr. 188, cod 517530, reprezentat de Mihălţan Adrian Nicolae, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ohaba nr. 38
din 20.07.2016;
47. Comuna Pianu, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Pianu, cu sediul în
comuna Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, județul Alba, cod 517535, reprezentat de Petruse
Marin Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Pianu nr. 94 din 10.08.2012;
48. Comuna Rădeşti, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Rădeşti, cu sediul în
comuna Rădeşti, nr. 260, județul Alba, cod 517585, reprezentat de Nicula Alin Teodor, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Rădești nr.
26 din 17.08.2012;
49. Comuna Rîmeţ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Rîmeţ, cu sediul în
comuna Rîmeţ, str. Principală, nr. 1, județul Alba, cod 517590, reprezentat de Raica Vasile, în
calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Rîmeț nr. 42
din 08.08.2012;
50. Comuna Rimetea prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Rimetea, cu sediul în
comuna Rimetea, str. Principală, nr. 34, județul Alba, cod 517610, reprezentat de Szocs
Francisc, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Rimetea nr. 12 din 30.05.2011;
51. Comuna Roșia de Secaș, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Roșia de
Secaș, cu sediul în comuna Roșia de Secaș, str. Principală, nr. 458, județul Alba, cod 517640,
reprezentat de Cristea Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului
local al comunei Roșia de Secaș nr. 38 din 18.07.2016;
52. Comuna Săliştea prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Săliştea, cu sediul în
comuna Săliştea, str. Drejman, nr.447, județul Alba, cod 517655, reprezentat de Stănila Aurel
Emil, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Săliștea nr. 59 din 20.08.2008;
53. Comuna Săsciori, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Săsciori, cu sediul în
comuna Sasciori, str.Principală, nr.363, județul Alba, cod 517660, reprezentat de Morar
Nicolae Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Săsciori nr. 8 din 30.01.2008;
54. Comuna Sîncel, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Sîncel, cu sediul în
comuna Sincel, str.Mihai Eminescu nr.70, județul Alba, cod 517670, reprezentat de Frăţilă Ilie,
în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Sîncel nr.
85 din 17.12.2007;
55. Comuna Sîntimbru, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Sîntimbru, cu
sediul în comuna Sintimbru, str. Blajului nr.187, județul Alba, cod 517675, reprezentat de Popa
Ioan Iancu, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Sîntimbru nr. 79 din 18.12.2007;
56. Comuna Sohodol, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Sohodol, cu sediul în
comuna Sohodol, str. Centru, nr.7, județul Alba, cod 517022, reprezentat de Corcheș Sorin
Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Sohodol nr. 3 din 07.01.2010;

57. Comuna Stremţ, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Stremţ, cu sediul în
comuna Stremţ, str. Principală, nr. 99, județul Alba, cod 517745, reprezentat de Popa Traian
Ştefan, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Stremț nr. 10 din 27.01.2011;
58. Comuna Şibot, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şibot, cu sediul în
comuna Sibot, str. Principală nr. 153, județul Alba, cod 517750, reprezentat de ……., în calitate
de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șibot
……………………………………..;
59. Comuna Şona, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şona, cu sediul în
comuna Șona, str. Lungă nr.2, județul Alba, cod 517755, reprezentat de Mărginean Teodor
Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șona nr. 38 din 21.07.2016;
60. Comuna Şpring, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şpring, cu sediul în
comuna Şpring, str. Sfatului, nr.94, județul Alba, cod 517765, reprezentat de Rusu Daniel
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Șpring nr. 3 din 25.01.2008;
61. Comuna Şugag, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Şugag, cu sediul în
comuna Sugag, str. Principală, nr.232, județul Alba, cod 517775, reprezentat de Jinar
Constantin, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Șugag nr. 77 din 20.12.2007;
62. Comuna Unirea, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Unirea, cu sediul în
comuna Unirea, str. Mureşului, nr. 597, județul Alba, cod 517785, reprezentat de Alba
Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Unirea nr. 39 din 31.07.2012;
63. Comuna Valea Lungă, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Valea Lunga,
cu sediul în comuna Valea Lungă, str. Victoriei nr.328, județul Alba, cod 517815, reprezentat
de Pușcă Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea Consiliului local al
comunei Valea Lungă nr. 4 din 22.01.2008;
64. Comuna Vinţu de Jos, prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Vinţu de Jos,
cu sediul în comuna Vințu de Jos, str. Lucian Blaga nr.47, județul Alba, cod 517875,
reprezentat de Josan Ion Iosif, în calitate de Primar, legal împuternicit prin Hotărârea
Consiliului local al comunei Vințu de Jos nr. 64 din 04.07.2016;
denumiţi colectiv asociaţii și individual asociatul, ne exprimăm voinţa de a coopera şi
de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 241/2006serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, astfel cum a
fost aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificări și completări, în cadrul Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitara de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă și
canalizare „APA ALBA” (denumită în continuare „Asociaţia”), persoană juridică de drept
privat fără scop patrimonial, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.”
Titlul ,,VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL,
Conducerea Asociatiei - Adunarea Generală”, din Actul constitutiv al Asociaţiei „APA
ALBA”, se modifică și va avea următorul conținut:
,,Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi
reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale acestora:
Doamna Prejban Nicoleta Noemi, desemnată de Consiliul Judeţean Alba
Domnul Simina Nicolae, desemnat de Consiliul local al orașului Abrud
Doamna Badea Iulia Adriana Oana, desemnată de Consiliul local al municipiului Aiud
Domnul Hava Mircea, desemnat de Consiliul local al municipiului Alba Iulia
Domnul Pandor Traian, desemnat de Consiliul local al orașului Baia de Arieş
Domnul Rotar Gheorghe Valentin, desemnat de Consiliul local al municipiului Blaj
Domnul Andreş Ioan Călin, desemnat de Consiliul local al orașului Cîmpeni
Domnul Teban Adrian Ovidiu, desemnat de Consiliul local al orașului Cugir
Domnul Vinţeler Silviu, desemnat de Consiliul local al orașului Ocna Mureş
Domnul Nistor Dorin Gheorghe, desemnat de Consiliul local al municipiului Sebeş

Domnul Hălălai Mirel-Vasile, desemnat de Consiliul local al orașului Teiuş
Domnul Ponoran Silviu, desemnat de Consiliul local al orașului Zlatna
Domnul Todea Petru Tiberiu, desemnat de Consiliul local al comunei Albac
Domnul Jurj Vasile Marin, desemnat de Consiliul local al comunei Arieseni
Domnul Heler Sandu, desemnat de Cosiliul local al comunei Avram Iancu
Domnul Bica Vasile, desemnat de Consiliul local al comunei Berghin
Domnul Gligor Traian, desemnat de Consiliul local al comunei Bistra
Domnul Gherman Nicolae, desemnat de Consiliul local al comunei Blandiana
Domnul Aldea Ioan, desemnat de Consiliul local al comunei Bucerdea Grânoasă
Domnul Oancea Ioan, desemnat de Consiliul local al comunei Cîlnic
Domnul Neamtu Ilie, desemnat de Consiliul local al comunei Cenade
Doamna Aldea Lenuţa, desemnată de Consiliul local al comunei Cergău
Domnul Trif Ioan, desemnat de Consiliul local al comunei Ceru- Băcăinți
Domnul Comandaru Constantin, desemnat de Consiliul local al comunei Cetatea de
Baltă
Domnul Damian Gheorghe, desemnat de Consiliul local al comunei Ciugud
Doamna Bubur Lenuta, desemnată de Consiliul local al comunei Crăciunelu de Jos
Domnul Lupşan Emil, desemnat de Consiliul local al comunei Cricău
Domnul Bâscă Sorin Gheorghre, desemnat de Consiliul local al comunei Cut
Domnul Hăprian Visarion, desemnat de Consiliul local al comunei Daia Română
Doamna Cîndea Livia Emilia, desemnată de Consiliul local al comunei Doştat
Domnul Stoia Ștefan, desemnat de Consiliul local al comunei l Fărău
Domnul Raica Romulus, desemnat de Consiliul local al comunei Galda de Jos
Domnul Nedela Ioan, desmnat de Consiliul local al comunei Gîrbova
Domnul Virciu Marin, desemnat de Consiliul local al comunei Gîrda de Sus
Domnul Popa Augustin, desemnat de Consiliul local al comunei Hopîrta
Domnul Nicola Marin, desemnat de Consiliul local al comunei Horea
Domnul Rusu Traian, desemnat de Consiliul local al comunei Ighiu
Domnul Trif Alin, desemnat de Consiliul local al comunei Jidvei
Domnul Indreiu Marin Cătălin, desemnat de Consiliul local al comunei Lopadea Nouă
Domnul……………………………….., desemnat de Consiliul local al comunei Lupşa
Domnul Opruța Dan Cosmin, desemnat de Consiliul local al comunei Meteş
Domnul Breaz Flavius, desemnat de Consiliul local al comunei Mihalţ
Domnul Alexandru Liviu Gigel, desemnat de Consiliul local al comunei Mirăslău
Domnul Zilahi Florin Claudiu, desemnat de Consiliul local al comunei Noşlac
Domnul Jucan Alin Alexandru, desemnat de Consiliul local al comunei Ocoliş
Domnul Mihălţan Adrian Nicolae, desemnat de Consiliul local al comunei Ohaba
Domnul Petruse Marin Ioan, desemnat de Consiliul local al comunei Pianu
Domnul Nicula Alin Teodor, desemnat de Consiliul local al comunei Rădeşti
Domnul Raica Vasile, desemnat de Consiliul local al comunei Rîmeţ
Domnul Szocs Francisc, desemnat de Consiliul local al comunei Rimetea
Domnul Cristea Ioan, desemnat de Consiliul local al comunei Roșia de Secaș
Domnul Stănilă Aurel Emil, desemnat de Consiliul local al comunei Săliştea
Domnul Morar Nicolae Florin, desemnat de Consiliul local al comunei Săsciori
Domnul Frăţilă Ilie, desemnat de Consiliul local al comunei Sîncel
Domnul Popa Ioan Iancu, desemnat de Consiliul local al comunei Sîntimbru
Domnul Corcheş Sorin Constantin, desemnat de Consiliul local al comunei Sohodol
Domnul Popa Traian Ştefan, desemnat de Consiliul local al comunei Stremţ
Domnul ……………………………….., desemnat de Consiliul local al comunei Şibot
Domnul Mărginean Teodor Florin, desemnat de Consiliul local al comunei Şona
Domnul Rusu Daniel Gheorghe, desemnat de Consiliul local al comunei Şpring
Domnul Jinar Constantin, desemnat de Consiliul local al comunei Şugag
Domnul Alba Gheorghe, desemnat de Consiliul local al comunei Unirea
DomnulPuşcă Vasile, desemnat de Consiliul local al comunei Valea Lungă
Domnul Josan Ion Iosif, desemnat de Consiliul local al comunei Vinţu de Jos”
Alba Iulia, …………………….
PREŞEDINTE
Hava Mircea Gheorghe
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra modificării
Actului constitutiv și Statutului Asociației

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ nr. 365/7
noiembrie 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22454/8 noiembrie
2018, se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării
dreptului de vot asupra modificării Actului constitutiv și Statutului Asociației.
În şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2013, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 178/2013, a fost desemnat reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară ,,APA ALBA”.
În conformitate cu prevederile art. 13 și art. 16 alin. 2 lit. h și lit. j din Statutul
Asociaţiei „APA ALBA” asociaţia poate accepta noi membri. Adunarea generală a Asociației va
hotărî modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației.
Potrivit prevederilor art. 13 al Anexei nr. IV din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, în
cazul primirii unui nou membru, necesitatea exercitării dreptului de vot de către reprezentantul
asociatului în Adunarea generală în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin
hotărâre a autorității deliberative a asociatului pe care îl reprezintă.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA ALBA”, a primit solicitarea UAT Ceru
Băcăinți de a fi acceptată ca membru în asociație, ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului
Local Ceru Băcăinți nr. 22/2018 privind asocierea în cadrul ADI „APA ALBA”.
Prin urmare propun ca doamna Prejban Nicoleta Noemi, reprezentantul Județului Alba
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ,,APA ALBA”, să exercite
dreptul de vot favorabil în numele și pe seama Județului Alba asupra primirii în cadrul
Asociației a UAT Ceru Băcăinți și în consecință să fie modificate Statutul și Actul Constitutiv
al Asociației în mod corespunzător.
În temeiul art. 38 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez prezentul proiect de hotărâre
înregistrat cu nr. 320 din 9 noiembrie 2018 privind acordarea unui mandat special doamnei
Prejban Nicoleta Noemi, reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generala a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, în vederea exercitării dreptului de vot favorabil
asupra primirii în Asociație a UAT Ceru Băcăinți, asupra modificării Actului constitutiv și
asupra modificării Statutului Asociației.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special
reprezentantului Județului Alba în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,APA ALBAˮ, în vederea exercitării dreptului de vot asupra modificării
Actului constitutiv și Statutului Asociației

Potrivit art. 91 (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. a) pct 13 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
consiliul județean „asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile comunitare de
utilitate publică de interes judeţean”
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 24 octombrie 2013 privind
desemnarea reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „APA ALBA”, a fost aprobată modificarea si completarea Actului constitutiv
si a Statutului Asociaţiei aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 211 din 20
decembrie 2007.
Prin această modificare a fost aprobată desemnarea unui reprezentant al Judeţului Alba
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”.
Prin adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” nr.
365/07.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean Alba cu nr. 22.454/08.11.2018, se solicită
acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Alba în Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” în vederea exercitării dreptului de vot
asupra modificării Actului constitutiv și Statutului Asociației ca urmare a solicitării primirii
unui nou membru - UAT Ceru Băcăinți.
In conformitate cu Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”
prevederile art. 16 alin (2) lit. j) fac referire expresă la aprobarea primirii de noi membri în
Asociaţie, aceasta fiind o atribuţie a Adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea
proprie.
Potrivit prevederilor Anexei nr. 4 art. 21 - (1) din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare,
"hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16
alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor
în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în
prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este". Art.
16 alin. (2) lit. j) din această prevedere legală face referire expresă la situația aprobării primirii
de noi membri în Asociație.
Ca urmare a primirii în asociație a UAT Ceru Băcăinți, se impune modificarea Actului
constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, această
atribuție revenind Adunării generale a Asociației, conform prevederilor Ordonanței nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu completările și modificările ulterioare, atribuție prevăzută
la art. 21, lit. f).
Prevederile art. 21 alin (1) și art. 16, alin (2), lit. h) din Statutul Asociaţiei menționează
necesitatea exprimării votului reprezentantului Județului Alba în Adunarea generală a
Asociației pentru modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației, doar în condițiile
existenței unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii

deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, aceasta fiind o atribuție a adunării generale
cu privire la activitatea proprie.
Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm legală și oportună propunerea
inițiatorului de aprobare a acordării unui mandat special doamnei Prejban Nicoleta Noemi,
reprezentantul Judeţului Alba în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„APA ALBA”, în vederea exercitării dreptului de vot favorabil, în numele și pe seama
Județului Alba, asupra primirii în Asociație a UAT Ceru Băcăinți, asupra modificării Statutului
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” și asupra modificării Actului
constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA” ca urmare a solicitării
primirii unui nou membru.
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