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I. HOTARARI ALE CONSILIULUI JUDETEAN ALBA 

                                                                                                                     

Hotararea nr.3 din 24.01.2013, privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier 
judeţean. 

 

Hotararea nr.4 din 24.01.2013, privind validarea unui mandat de consilier judeţean  

Hotararea nr.5 din 24.01.2013, privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de 
specialitate nr. 5 – Comisia cooperare interinstituţională şi mediu de afaceri. 

 

Hotararea nr.6 din 24.01.2013, privind declararea accesului liber al publicului în Sala Unirii, 
începând cu data de 24.01.2013 

 

Hotararea nr.7 din 24.01.2013, privind respingerea plângerii prealabile formulată şi completată 
de S.C. Livio Dario SRL prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 
nr. 197/27 noiembrie 2012. 

 

Hotararea nr.8 din 24.01.2013, privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri 
imobile, proprietate publică a Judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare 
a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

 

Hotararea nr.9 din 24.01.2013, privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al 
Municipiului Blaj pentru transmiterea unui bun imobil, din domeniul public al Municipiului Blaj 
şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Blaj, în domeniul public al Judeţului Alba şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Alba 

 

Hotararea nr.10 din 24.01.2013, privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun 
imobil, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie 
Aiud 

 

Hotararea nr.11 din 24.01.2013, privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba 

 

Hotararea nr.12 din 24.01.2013, privind desemnarea membrilor Comisiei de concurs şi a 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte de management la Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba 

 

Hotararea nr.13 din 24.01.2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

 

Hotararea nr.14 din 24.01.2013, privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare şi de 
soluţionare a contestaţiilor la evaluarea managementului instituţiilor de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Alba 

 

Hotararea nr.15 din 24.01.2013, privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia Alba - 
Manche Împreună (AMI) pentru implementarea proiectului „CNE Reprezintă !”, finanţat prin 
Programul European „Tineret în Acţiune” 

 

Hotararea nr.16 din 24.01.2013, privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru 
Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor in Judeţul Alba” finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial MEDIU 

 

Hotararea nr.17 din 24.01.2013, privind modificarea Hotărârii nr. 223/2012 privind stabilirea 
preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă 
în anul 2013 

 

 

 

II. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, pe anul 2012 cu privire la modul de îndeplinire 
a atribuţiilor ce-i revin şi a hotărârilor consiliului judeţean 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                    
 
 

HOTĂRÂRE 
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier judeţean  

 
 

 
 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 
 Luând în dezbatere: 
 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 
unui mandat de consilier judeţean; 
 - referat constatator nr. 394/12.01.2013 privind situaţia apărută; 
 Văzând: 

 - demisia domnului Dîrzu Ioan înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 
17217/28.12.2012;  

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică; 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin.(2) lit. „a”şi alin.(3), ale art. 10 şi ale art. 12 din 
Legea  nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 Art. unic Ia act de demisia domnului Dîrzu Ioan,  constată încetarea de drept a calităţii de 
consilier judeţean a acestuia, înainte de expirarea duratei normale a mandatului şi declară locul 
vacant. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
-Domnului Dîrzu Ioan; 
-Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică. 

 
 
 
 
             PREŞEDINTE, 
           ION DUMITREL                                                                          Contrasemnează 
                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                            MARIANA HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 
Nr. 3 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind validarea unui mandat de consilier judeţean 

 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie  2013; 
 Având în vedere vacanţa unui loc de consilier judeţean declarată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 3 /24 ianuarie 2013; 
 Văzând adresa  Partidul Naţional Liberal, Filiala Alba nr. 320/15.01.2013, din care rezultă că 
domnul Cristea Petru Vasile  este membru al Partidului Naţional Liberal, fiind următorul supleant pe 
lista de consilieri judeţeni ai Uniunii Social Liberale Alba; 
 Ţinând cont de raportul Comisiei de validare; 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 
 Având în vedere prevederile art.96-(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.89^2 
alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În temeiul art.97-(1) şi 115-(1) litera “c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Cristea Petru Vasile , supleant 
pe lista de consilieri judeţeni ai Uniunii Social Liberale Alba, pentru alegerile locale din 10 
decembrie 2012. 
 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la Tribunalul Alba în termen de 5 
zile de la adoptare sau, în cazul absenţei de la şedinţă, de la comunicare. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
 -Instituţiei Prefectului-judeţul Alba ; 
 -Domnului Cristea Petru Vasile; 
 - Uniunii Social Liberale Alba; 
 - Partidul Naţional Liberal, Filiala Alba; 
 -Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică. 
 
 
 
   PREŞEDINTE 
 ION DUMITREL                                                                    Contrasemnează 
                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                       MARIANA HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 
Nr. 4 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de specialitate -cooperare  

interinstituţională şi mediu de afaceri 
 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 
 Luând în dezbatere: 
 -expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a  
Comisiei cooperare interinstituţională şi mediu de afaceri; 
 -raportul de specialitate al Direcţiei Juridică şi Administraţie publică nr. 395 /12.01.2013; 
 Văzând: 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.3 / 24 ianuarie 2013 privind constatarea încetării de 
drept a unui mandat de consilier judeţean; 
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 4 /24 ianuarie 2013 privind validarea unui mandat de 
consilier judeţean. 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie publică 
locală, juridică şi ordine publică; 
 Având în vedere:  
 -Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 97/4 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Alba; 
 -art.20-(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat 
prin Hotărârea nr. 107/26 iulie 2012; 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se modifică componenţa nominală a Comisiei de specialitate - cooperare 
interinstituţională  şi mediu de afaceri, în sensul că domnul Dîrzu Ioan se înlocuieşte cu domnul Cristea 
Petru Vasile. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
97/4 iulie 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Alba, se modifică 
în mod corespunzător. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-Domnului Dîrzu Ioan; 
-Domnului Cristea Petru Vasile; 
-Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
PREŞEDINTE, 

          ION  DUMITREL                                                                              Contrasemnează 
                                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                   MARIANA HURBEAN 
Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 
Nr. 5 



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind declararea accesului gratuit al publicului în Sala Unirii   
începând cu data de 24 ianuarie 2013 

 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 
 

 Luând în dezbatere:  
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind declararea accesului gratuit al 

publicului în Sala Unirii începând cu data de 24 ianuarie  2013; 
- Raportul de specialitate comun nr. 885/22.01.2013 al Direcţiei de Dezvoltare şi 

Bugete si al Directiei Relatii Publice si Informatică la proiectul de hotărâre înregistrat sub 
nr. 18 din 22.01.2013. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.142 din 23 august 2012 privind stabilirea de 
taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare ;  

- Adresa nr.                  a  Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 
 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3: Comisia administraţie 
publică locală, juridică şi ordine publică 
 

Având în vedere prevederile: 

-Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art.91 alin.1, litera b) coroborat cu alin.3 lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În temeiul art.97 şi art.115-(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 Art. 1 Se declară accesul gratuit al publicului în Sala Unirii  începând cu data de 
24 ianuarie 2013, în cadrul programului de funcţionare a Muzeului Naţional al Unirii 
Alba Iulia; 
 



 Art. 2 Se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1, Anexa 5 a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.142 din 23 august 2012 privind stabilirea de taxe locale şi 
tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2013, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se 
comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;  
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba;  
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete;  
- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE  
Ion  Dumitrel 

                                                                                                  Contrasemnează 
                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI  
                                                                                                           Mariana Hurbean  
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 24.01.2013 
Nr. 6 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile formulată şi completată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. prin 

care solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/27 noiembrie 2012  
 
 
         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 

Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată şi completată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. prin care solicită revocarea 
parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/27 noiembrie 2012 ; 

- Raportul de specialitate nr.562/15 ianuarie 2013 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică. 

         Văzând: 
- Cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.17132/27.12.2012 de S.C. LIVIO 

DARIO S.R.L.; 
- Plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.17133/27.12.2012 de 

S.C. LIVIO DARIO S.R.L.;  
- Precizarea (completarea) plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub 

nr.17133/27.12.2012 prin care S.C. LIVIO DARIO S.R.L. solicită revocarea parţială a 
Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.197/27 noiembrie 2012; 

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie   publică 
locală, juridică şi ordine publică; 

         Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinului nr.353 din 23 noiembrie 2007 al ministrului internelor şi reformei 

administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr.92/2007; 

- Ordonanţei Guvernului nr.27 din 2 septembrie 2011 privind transporturile rutiere; 
- Art.1 alin.(2) lit.h), art.3 alin.(2), art.6 lit.e), art.8 alin.(1) şi art.10 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

         Articol unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată şi completată de S.C. LIVIO 
DARIO S.R.L. prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.197/27 
noiembrie 2012. 
 



         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică:  

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi administraţie publică; 
- Direcţiei tehnice; 
- S.C. LIVIO DARIO S.R.L . 

 
 
 
 
         PREŞEDINTE 
        Ion DUMITREL 
 

                                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                                       Secretarul judeţului 

MARIANA HURBEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alba Iulia,  24 ianuarie 2013 
Nr.7 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 24 ianuarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor 

bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare; 

- Raportul de specialitate nr. 445/14.01.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor bunuri imobile, proprietate publică a 

judeţului Alba, concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., ca urmare a realizării unor lucrări de 

investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, turism, 

mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 

- Art. 91–(1) lit. c) şi (4), lit. a) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba - Anexa nr. 1, poziţiile cu nr. crt. 95, 

99 şi 103; 

-  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de alimentare cu apã şi 

de canalizare cãtre Societatea Comercialã  APA–CTTA S.A.; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare nr. 1968-

12770/2008 – Anexa nr. 2, poziţiile 5, 10 şi 15. 

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului 

“Modernizare şi reabilitare staţie de tratare apă Petreşti”, realizată de către S.C. APA-CTTA S.A. din 

Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin 



domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 95, de la valoarea de 4.610.904,40 lei la valoarea 

de  4.806.644,76 lei. 

Art. 2. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului “Instalaţie 

dozare hipoclorit şi sistem supraveghere video staţie clorinare Bărăbanţ”, realizată de către S.C. APA-

CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 99, de la valoarea de 

3.143.563,05 lei la valoarea de  3.194.359,53 lei. 

Art. 3. Se aprobă modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului 

“Reabilitare aducţiune oraş Aiud”, realizată de către S.C. APA-CTTA S.A. din Fondul de Întreţinere, 

Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 103, de la valoarea de 3.436.526,62 lei la valoarea de  3.614.713,11 lei. 

Art. 4. Valoarea de inventar a bunurilor imobile concesionate către S.C. APA-CTTA S.A., 

cuprinse în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, se modifică, după cum urmează:  

- Poz. nr. 5 „Staţia de tratare a apei Petreşti, Q=870l/s”, de la valoarea de 4.241.212,71 lei la valoarea de  

4.436.953,07 lei; 

- Poz. nr. 10 „Conducta de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de Jos”, de la valoarea de 

3.143.563,05 lei la valoarea de  3.194.359,53 lei; 

- Poz. nr. 15 „Conducta de aducţiune staţia de pompare Galda de Jos – Rezervoare oraş Aiud”, de la 

valoarea de 3.436.526,62 lei la valoarea de  3.614.713,11 lei. 

Art. 5. Direcţia relaţii publice şi informatică şi Direcţia de dezvoltare şi bugete vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

-     Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”; 

- Societăţii Comerciale  APA–CTTA S.A; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
  PREŞEDINTE, 
 Ion DUMITREL 

                             
    Contrasemnează, 

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                                           
                   Mariana HURBEAN 
         

 

Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 

Nr. 8 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

HOTĂRÂRE 

privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al municipiului Blaj pentru 

transmiterea unui bun imobil, din domeniul public al municipiului Blaj şi din administrarea 

Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul public al judeţului Alba şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 24 ianuarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului 

Local al municipiului Blaj pentru transmiterea unui bun imobil, din domeniul public al 

municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Blaj, în domeniul 

public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba;   

- Raportul nr. 447/14.01.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind încuviinţarea cererii adresate Consiliului Local al municipiului Blaj pentru transmiterea 

unui bun imobil, din domeniul public al municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local 

al municipiului Blaj, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Alba. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere  prevederile: 

- Art. 91 – (1) lit. c) şi (5) lit. a), pct. 4 şi 10 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art.unic. Se încuviinţează cererea ce se va adresa Consiliului Local al municipiului Blaj, 

pentru transmiterea din domeniul public al municipiului Blaj şi din administrarea Consiliului Local 

al municipiului Blaj, în domeniul public al judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Alba, a parterului clădirii “Palatul Cultural”, imobil situat administrativ în Municipiul Blaj, Piaţa 

1848, nr. 7, Judeţul Alba, înscris sub denumirea de “Apartamenul nr. 1” în C.F. nr. 71876-C1-U1 



Blaj, cu nr. cadastral 71876-C1-U1, având suprafaţa construită de 996 mp, suprafaţa utilă de 806,06 

mp, 20836/40916 cote părţi din suprafaţa de folosinţă comună şi 6381/12530 cote părţi din terenul 

aferent imobilului. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Consiliului Local al municipiului Blaj; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

             
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                    Contrasemnează, 
       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA    

    Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a 

judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului  de Pneumoftiziologie Aiud 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă  ordinară  în data de 24 ianuarie 2013; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a 

unui bun imobil, proprietate publică a judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului                             

de Pneumoftiziologie Aiud;   

- Raportul nr. 446/14.01.2013 al Direcţiei relaţii publice şi informatică la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a judeţului 

Alba, aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud. 

Văzând : 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – Comisia amenajarea teritoriului, investiţii, 

turism, mediu şi gestiunea patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile : 

- Art. 91, alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 119 şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

- Contractului de transmitere a dreptului de administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud, asupra unor imobile aparţinând domeniului public al judeţului Alba, 

înregistrat sub nr. 1325-416/24.02.2004. 

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 

 
   Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar de la 2.188.673,18 lei la 2.208.673.18, a 

bunului imobil “Pavilion Central”, situat în Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, proprietate 

publică a judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, ca urmare a 

efectuării reparaţiei capitale a acoperişului. 



 Art. 2. Poziţia cu nr. crt. 129, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

judeţului Alba, referitoare la bunul-imobil “Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud”, se modifică, după 

cum urmează:  

- coloana nr. 5, valoarea imobilului, va avea următorul cuprins: “ 5.209.817,4”. 

  Art. 3. Anexa la Contractul de administrare nr. 1325-416/24.02.2004, încheiat între Consiliul 

Judeţean Alba şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, se modifică în mod corespunzātor, prin Act 

adiţional. 

   Art. 4. Direcţia relaţii publice şi informatică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
     PREŞEDINTE 
     Ion DUMITREL 

                     
 

          Contrasemnează, 
       SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA    

      Mariana HURBEAN 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii si a regulamentului de organizare 
şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24.01.2013, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de 

funcţii si a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba; 

- Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba nr. 154/08.01.2013 privind aprobarea modificării statului de funcţii, a organigramei si 
Regulametului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba;  

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr. 
402/14.01.2013 cu privire la aprobarea organigramei, a statului de funcţii si a regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;  

  Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sănătate şi protecţie 
socială” cu amendamentul aprobat in plenul sedintei. 
 Având în vedere prevederile: 

- Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legii- cadru 284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 

 
 Art.1  (1) Se aproba organigrama,  statul de funcţii si regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, conform anexelor nr. 1, 2 si 3- 
parti integrante ale prezentei hotarari. 

Art.2 Anexele nr.1 si 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 151 din 27 septembrie 
2012, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba şi Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 36 din 23 februarie 2012 
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba, se abrogă. 

Art.3 Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, 
domnul Chirilă Sorin Valerian, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
 
 PREŞEDINTE 

 Ion Dumitrel   
          CONTRASEMNEAZA                                                                                            

SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                                                  Hurbean Mariana 
Alba Iulia, 24 ianuarie 2013 
Nr. 11 



AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ALBA

1* Director general - gradul II 1
2* Director general adjunct - gradul II 1
3* Director general adjunct - gradul II 1

4** Auditor  I superior 2

5** Consilier I superior 1
6** Consilier I principal 1

7* Şef  serviciu – gradul II 1
8** Consilier juridic I superior 3
9** Consilier juridic I principal 2
10** Consilier juridic I asistent 1
11** Consilier juridic I debutant 1

12** Consilier juridic I superior 1
13** Consilier juridic I principal 1
14** Consilier I superior 1

15** Consilier I principal 2

16* Şef  serviciu - gradul II 1
17** Consilier I superior 6
18** Consilier I principal 1
19** Consilier I asistent 2
20** Referent III superior 1

21 Inspector de specialitate IA S 1
22 Referent IA SSD 1
23 Referent I A M 1

24* Şef  serviciu - gradul II 1
25** Consilier I superior 5
26** Consilier I principal 2
27** Consilier I asistent 1

28** Consilier I superior 1
29** Consilier I principal 2

30 Şef serviciu – gradul II S 1
31 Medic specialist (medicina internă) S 0,25
32 Medic specialist (medicina internă) S 0,25
33 Medic specialist (traumatolog) S 0,25
34 Medic specialist (psihiatru) 0,25
35 Medic specialist (psihiatru) S 0,25
36 Medic primar (neurolog) S 0,25
37 Medic primar (oftalmolog) S 0,25
38 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
39 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
40 Medic specialist (medicină de familie) S 0,25
41 Medic primar (expert. a capacit. de muncă) S 0,5
42 Medic (generalist) S 1
43 Medic (expert. medic. a capacit. de munca) S 1
44 Psiholog practicant S 2

Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Aparatul Direcţiei

Compartiment Audit

Corpul de Control

Serviciul Juridic şi Contencios

Serviciul Monitorizare, Strategii,  Programe, Proiecte şi ONG

Compartimentul - Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului

Compartimentul Relaţii Publice

Serviciu Resurse Umane şi Gestiunea Funcţiei Publice

STAT DE FUNCTII

Anexa nr. 1 la HotărâreaConsiliului Judeţean Alba 
nr. 11/24,01,2013  

Compartimentul de Coordonare a Autorităţilor Publice Locale 
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

45 Psiholog principal S 0,5
46 Psiholog specialist S 0,5
47 Asistent social principal SSD;S 3
48 Asistent social specialist SSD;S 2
49 Asistent social practicant SSD;S 1
50 Asistent medical PL 0,5
51 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
52 Inspector de specialitate I SSD;S 1
53 Inspector de specialitate II SSD;S 1
54 Referent IA M 1

55 Medic specialist - preşedintele Comisiei S 1
56 Consilier juridic I A S 1

57** Consilier juridic I principal 1
58 Inspector de specialitate I S 1
59 Inspector de specialitate II SSD;S 1
60 Referent I A M 2
61 Referent I M 1
62 Referent II M 1
63 Secretar M 1

64 Şef serviciu – gradul II S 1
65 Psiholog practicant S 1
66 Medic (neuropsihiatru pediatru) S 0,5
67 Medic primar (psihiatru pediatru) S 0,5
68 Psihopedagog principal S 0,5
69 Psihopedagog S 0,5
70 Psihopedagog S 1
71 Medic primar (pediatru) S 1
72 Asistent social principal SSD;S 2
73 Asistent social specialist SSD;S 1

74** Consilier I superior 5
75** Consilier I principal 4
76** Consilier I asistent 3
77** Consilier I debutant 1

78* Şef serviciu - gradul II 1
79** Consilier I superior 3
80** Consilier I principal 4
81** Consilier I asistent 2
82** Consilier I debutant 2

83 Inspector de specialitate debutant S 2
84 Psiholog practicant S 1
85 Asistent social principal SSD;S 2
86 Asistent social practicant SSD;S 1
87 Asistent social debutant SSD;S 1

88* Şef serviciu - gradul II 1
89** Consilier I superior 11
90** Consilier I principal 10
91** Consilier I debutant 2

92 Psiholog specialist  S 1
93 Psiholog practicant S 2
94 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
95 Asistent social principal SSD;S 1
96 Asistent social specialist SSD;S 2
97 Asistent social practicant SSD;S 3
98 Asistent social debutant SSD;S 2
99 Consilier juridic debutant S 1

100* Şef birou - gradul II 1
Biroul Adopţii şi Postadopţii

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii

Serviciul Protecţie de Tip Rezidenţial Copii

Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Serviciul Protecţie de tip Familial şi Intervenţie în Regim de Urgenţă Copii

Compartiment Management de caz pentru copii cu handicap
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

101** Consilier I superior 3
102 Psiholog specialist S 2
103 Psiholog practicant S 1
104 Consilier juridic I S 1
105 Consilier juridic II S 1

106 Şef birou - gradul II S 1
107 Asistent social specialist SSD;S 2
108 Asistent social practicant SSD;S 2
109 Asistent social debutant SSD;S 1
110 Consilier juridic debutant S 1
111 Referent IA M 1

112* Director executiv – gradul II S 1

113* Şef serviciu - gradul II 1
114** Consilier I superior 3
115** Consilier I principal 2
116** Consilier I asistent 1
117** Referent III superior 2

118 Inspector de specialitate  IA S 2
119 Inspector de specialitate  II S 1
120 Asistent social debutant SSD;S 1
121 Referent IA M 2
122 Referent IA SSD 1

123** Consilier I principal 3
124** Consilier I asistent 2
125** Consilier I debutant 1

126 Asistent social debutant SSD;S 1
127 Psiholog stagiar  S 1

128** Consilier I superior 1
129** Consilier I principal 1
130** Consilier I asistent 2
131** Consilier I debutant 1

132 Asistent social specialist SSD;S 1

133 Şef birou - gradul II S 1

134 Psiholog practicant S 1
135** Consilier I principal 4
136** Consilier I asistent 3

137 Asistent social specialist S 1
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

138 Asistent social principal SSD;S 2
139 Asistent social specialist SSD;S 1
140 Consilier juridic I S 1

141 Şef Birou - gradul II S 1

142 Psiholog practicant S 1
143** Consilier I superior 1

144 Consilier juridic I A S 1
145 Consilier juridic I S 1
146 Asistent social principal SSD;S 1

147 Asistent social principal SSD;S 2
148 Asistent social specialist SSD;S 1

149 Asistent social principal SSD;S 1
150 Asistent social specialist SSD;S 2

Departamentul Servicii Sociale Ocna Mureş

Compartimentul Protecţie de Tip Familial Adulţi

Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial Adulţi

Birou - Departament Servicii Sociale Alba Iulia

Birou - Departament Servicii Sociale Cugir

Serviciul de Protecţie a Persoanelor Adulte şi Prestaţii Sociale

Biroul Telefonul Copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea exploatării  prin muncă

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Activitate protecţie persoane adulte cu handicap

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

151 Asistent social practicant SSD;S 1

152* Director executiv – gradul II S 1
153 Contabil-şef – gradul II S 1

154* Şef serviciu  - gradul II 1
155** Consilier  I superior 6
156** Consilier I principal 1
157** Referent III superior 3

158 Referent I M 1
159 Inspector de specialitate I SSD;S 1
160 Inspector de specialitate II SSD;S 3
161 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
162 Referent IA M 4

163* Şef serviciu - gradul II 1
164** Consilier  I superior 4
165** Consilier I principal 2

166 Inspector de specialitate IA SSD;S 5
167 Inspector de specialitate I SSD;S 1
168 Referent IA M 1

169** Consilier I superior 3
170 Inspector de specialitate IA 1
171 Inspector de specialitate II SSD;S 1
172 Consilier juridic debutant S 1

173 Şef serviciu - gradul II S 1
174 Medic specialist S 0,25
175 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
176 Inspector de specialitate I SSD;S 1
177 Inspector de specialitate II SSD;S 1
178 Nutriţionist/Dietetician PL;SSD;S 1
179 Referent IA M 1

180 Administrator I M 1
181 Şofer I G;M 5
182 Muncitor calificat I (întreţinere) G;M 3
183 Muncitor calificat III (întreţinere) G;M 0,5
184 Inspector de specialitate I SSD;S 1
185 Îngrijitor G 3

186 Asistent maternal profesionist M;G 115

187 Asistent maternal profesionist M;G 30

188 Şef centru  - gradul II S 1
189 Psiholog practicant S 1
190 Asistent social specialist SSD;S 2
191 Asistent social debutant SSD;S 2
192 Asistent medical principal PL 4
193 Asistent medical PL 3
194 Fiziokinetoterapeut S 1
195 Masor principal M 1
196 Masor M 3
197 Infirmier G 28
198 Administrator I M 1
199 Magaziner M 1
200 Inspector de specialitate I S 1
201 Referent IA M 1
202 Muncitor calificat I (mecanic) M; G 1

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

Activitate economică

Serviciul  Financiar – Contabil

Serviciul Achiziţii, Patrimoniu Tehnic şi Administrativ

Asistenţi Maternali Profesionişti pentru Copilul cu Handicap

Asistenţi Maternali Profesionişti

Compartimentul Achiziţii

Serviciul Protecţia şi Sănătatea Muncii 

Compartimentul de Deservire

Servicii Comunitare Abrud
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

203 Muncitor calificat II (mecanic) M; G 1
204 Muncitor calificat I (electrician) M; G 1
205 Muncitor calificat I (tâmplar) M; G 1
206 Muncitor calificat I (întreţinere) M; G 1
207 Muncitor calificat I (bucătar) M; G 1
208 Muncitor calificat III (bucătar) M;G 3
209 Muncitor calificat IV (bucătar) M;G 1
210 Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 2
211 Muncitor calificat I (fochist) M;G 4
212 Ingrijitor G 1
213 Spălătoreasă G 2
214 Paznic M;G 5
215 Şofer  I G 2

216 Educator principal M 5
217 Educator M 3

218 Educator principal M 4
219 Educator M 2
220 Asistent sicial specialist SSD;S 1
221 Psihopedagog S 1

222 Asistent social practicant SSD;S 1
223 Educator principal M 4
224 Educator M 2

225 Asistent medical PL 1
226 Asistent social debutant S 1
227 Educator principal M 3
228 Educator M 4

229 Asistent medical principal PL;SSD 1
230 Educator principal M 2
231 Educator M 4

232 Asistent social specialist SSD;S 0,5
233 Asistent medical PL 1
234 Educator principal M 4
235 Educator M 3

236 Asistent social specialist SSD;S 0,5
237 Asistent medical M;PL;SSD 0,25
238 Educator principal M 5
239 Educator M 3

240 Asistent social debutant SSD;S 1
241 Asistent medical PL;SSD 0,5
242 Educator principal M 4
243 Educator M 2

244 Asistent social debutant SSD;S 1
245 Asistent medical PL;SSD 0,25
246 Educator principal M 4
247 Educator M 3

248 Şef Birou - gradul II S 1

249 Psiholog specialist S 1
250 Consilier juridic IA S 1
251 Asistent social principal SSD;S 4
252 Asistent social specialist SSD;S 4

Casa de Tip Familial nr. 2 Abrud

Casa de Tip Familial nr. 3 Abrud

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud

Locuință Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 14 Abrud

Casa de Tip Familial nr. 15 Abrud

Casa de Tip Familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 6 Abrud

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 7 Abrud

Birou - Departament Servicii Sociale Abrud

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 8 Abrud

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

253 Psiholog practicant SSD;S 1
254 Asistent social specialist SSD;S 1
255 Asistent social principal SSD;S 4
256 Asistent social practicant SSD;S 1
257 Asistent social debutant SSD;S 2
258 Paznic G 4

259 Asistent social specialist S 1

260 Medic (pediatru) S 0,25
261 Asistent social practicant SSD;S 1
262 Psiholog practicant S 1
263 Educator principal M 4
264 Educator M 4

265 Psihopedagog principal S 0,5
266 Psihopedagog S 0,5
267 Psiholog practicant S 0,5
268 Asistent social debutant S 0,5
269 Educator principal M 4
270 Educator M 4
271 Îngrijitor G 2
272 Administrator I M 0,5

273 Psihopedagog principal S 0,5
274 Psihopedagog S 0,5
275 Asistent social debutant SSD;S 0,5
276 Psiholog practicant S 0,5
277 Educator principal M 5
278 Educator M 4
279 Îngrijitor G 1
280 Administrator I M 0,5

281 Asistent social debutant S 1
282 Psiholog practicant  S 1
283 Educator principal M 4
284 Educator M 5

285 Şef centru - gradul II S 1

286 Medic primar (pediatru) S 0,5
287 Medic primar (medicina de recuperare) S 0,25
288 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
289 Medic (pediatru) S 0,5
290 Psiholog specialist S 1
291 Psiholog practicant S 1
292 Psiholog stagiar  S 1
293 Asistent social principal SSD;S 1
294 Psihopedagog S 1
295 Kinetoterapeut principal S 1
296 Kinetoterapeut S 1
297 Fiziokinetoterapeut S 1
298 Fiziokinetoterapeut  specialist S 1
299 Asistent medical principal M;PL;SSD 2
300 Muncitor calificat II (spălătoreasă) G 0,5
301 Îngrijitor  G 1

302 Medic primar (neurologie infantilă) S 0,5
303 Medic primar (medicina de recuperare) S 0,25
304 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
305 Medic (pediatru) S 0,5
306 Kinetoterapeut principal S 4

Casa de Tip Familial nr. 10 Alba Iulia

Casa de Tip Familial nr. 9 Alba Iulia

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Pinocchio” Alba Iulia

Centrul de Tranzit Alba Iulia

Casa de Tip Familial nr. 11 Alba Iulia

Centrul de Recuperare în Regim de Zi

Centrul de Servicii Comunitare "Arnsberg"

Centrul de Recuperare în Regim Rezidenţial
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

307 Kinetoterapeut principal S 0,5
308 Kinetoterapeut principal S 0,5
309 Kinetoterapeut S 2
310 Fiziokinetoterapeut S 1
311 Profesor C.F.M. S 1
312 Psiholog practicant S 4
313 Psihopedagog principal S 0,5
314 Psihopedagog S 0,5
315 Psihopedagog S 1
316 Logoped S 1
317 Asistent medical principal M;PL;SSD 2
318 Pedagog de recuperare PL 1
319 Masor M 0,5
320 Masor M 0,5
321 Referent IA M 1
322 Muncitor calificat II (spălătoreasă) G 0,5
323 Ingrijitor 1

324 Şef Servicii comunitare – gradul II S 1
325 Adjunct şef Servicii comunitare –gradul II S 1
326 Inspector de specialitate IA S 1
327 Inspector de specialitate II S 1
328 Referent IA M 2
329 Magaziner M 1
330 Muncitor calificat I (întreţinere) M;G 2
331 Şofer I G 2

332 Medic specialist (neurolog) S 0,25
332 Medic specialist (pediatru) S 0,5
333 Medic specialist (psihiatru) S 0,25
334 Asistent social specialist SSD;S 1
335 Asistent social practicant SSD;S 1
336 Asistent social debutant SSD;S 3
337 Psiholog specialist S 0,5
338 Psiholog specialist S 0,5
339 Psiholog practicant S 1
340 Inspector de specialitate II S 2
341 Instructor de educatie M 1
342 Educator principal M 13
343 Educator M 14
344 Asistent medical principal PL;SSD 3
345 Asistent medical PL;SSD 1
346 Kinetoterapeut S 1
347 Muncitor calificat I (bucătar) M;G 2
348 Muncitor calificat II (bucătar) M;G 1
349 Muncitor calificat III (bucătar) M;G 2
350  Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 1
351 Paznic G 1
352 Îngrijitor G 3
353 Muncitor calificat I (tâmplar) G 1

354 Profesor/educator – grad didactic I S 1
355 Asistent social practicant SSD;S 1
356 Educator principal M 4
357 Educator M 3

358 Profesor/educator – grad didactic I S 1
359 Asistent social debutant SSD;S 1
360 Educator principal M 3
361 Educator M 4

362 Psihopedagog S 0,5

Casa de Tip Familial în Comunitate Blaj

Centrul de Plasament Blaj

Centrul de Plasament de Tip Familial Mănărade

Casa de Tip Familial nr. 4 Blaj

Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Blaj
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

363 Asistent social debutant SSD;S 0,5
364 Educator principal M 4
365 Educator M 2
366 Îngrijitor G 1

367 Şef birou - gradul 2 S 1

368** Consilier I superior 1
369** Consilier I asistent 1

370 Consilier juridic I S 1
371 Consilier juridic IA S 1
372 Asistent social principal S 2
373 Asistent social specialist S 1

374 Asistent social specialist SSD;S 1
375 Asistent social practicant SSD;S 1
376 Psiholog practicant S 1

377 Şef Complex –gradul II S 1
378 Magaziner  M 1
379 Muncitor calificat II (de întreţinere) G 1
380 Paznic  G 1

381 Psihopedagog principal S 1
382 Psihopedagog S 1
383 Educator principal M 4
384 Educator M 3
385 Asistent social debutant SSD;S 1
386 Asistent medical principal PL;SSD 0,5

387 Psihopedagog principal S 1
388 Psihopedagog S 1
389 Educator principal M 4
390 Educator M 2
391 Asistent medical principal PL;SSD 0,5
392 Îngrijitor G 1
393 Muncitor calificat II (de întreţinere) G;M 1
394 Muncitor calificat III (de întreţinere) G;M 1

395 Psihopedagog principal S 1
396 Psihopedagog S 1
397 Asistent medical PL;SSD 1
398 Educator principal M 6
399 Educator M 5

400 Educator M 5

401 Psiholog practicant S 1
402 Asistent social debutant SSD;S 1
403 Educator principal M 7
404 Educator M 5
405 Asistent medical PL;SSD 1
406 Ingrijitor G 2

407 Educator principal S 1
408 Educator S 1
409 Educator principal M 4
410 Educator M 2
411 Educatoare - educator M 2
412 Asistent social specialist SSD;S 1
413 Asistent medical PL;SSD 1

Centrul Maternal pentru 6 cupluri mamă - copil "Speranţa " Alba Iulia

Casa de Tip Familial nr. 5 Aiud

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

Casa de Tip Familial "Speranţa Copiilor" Cugir

Casa de Tip Familial nr. 14 Sâncrai

Complexul de Servicii Comunitare Aiud

Casa de Tip Familial nr. 8 Sâncrai

Casa de Tip Familial nr. 1 Aiud

Casa de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilităţi Sâncrai

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Birou - Departament Servicii Sociale Blaj
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
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Gradul

414 Şef centru - gradul II S 1
415 Psiholog specialist S 1
416 Asistent medical principal PL;SSD 1
417 Asistent medical PL;SSD 1
418 Educator principal SSD 1
419 Educator principal M 1
420 Educator SSD 3
421 Educator M 1
422 Administrator I M 0,5

423 Şef centru – gradul II S 1
424 Adjunct şef centru - gradul II SSD;S 1
425 Medic primar S 2
426 Medic primar (psihiatru) S 0,5
427 Medic primar (psihiatru) S 0,5
428 Medic specialist (psihiatru) S 2
429 Asistent social principal SSD;S 1
430 Asistent social specialist SSD;S 2
431 Asistent social practicant SSD;S 1
432 Asistent social debutant SSD;S 2
433 Psiholog practicant S 3
434 Psiholog specialist S 3
435 Instructor de ergoterapie M;PL 1
436 Asistent medical principal PL;SSD 22
437 Asistent medical PL;SSD 15
438 Masor principal M 2
439 Masor M 3
440 Infirmier G 116
441 Farmacist S 1
442 Fiziokinetoterapeut S 1
443 Fiziokinetoterapeut specialist S 1
444 Inspector de specialitate I S 2
445 Magaziner G;M 1
446 Kinetoterapeut S 1
447 Kinetoterapeut principal S 1
448 Profesor C.F.M. principal S 1
449 Profesor C.F.M. S 1
450 Muncitor calificat III (bucătar) M;G 7
451 Muncitor calificat I (instalator) M;G 1
452 Muncitor calificat I (electrician) M;G 3
453 Muncitor calificat II (electrician) M;G 1
454 Muncitor calificat I (tâmplar) M;G 1
455 Muncitor calificat I (frizer) M;G 1
456 Muncitor calificat I (fochist) M;G 4
457 Muncitor calificat II (fochist) M;G 3
458 Spălătoreasă M;G 6
459 Muncitor calificat III (lenjereasa) M;G 1
460 Muncitor calificat I (croitoreasă) M;G 1
461 Şofer I M;G 1

462 Educator principal M 4
463 Educator M 2
464 Infirmier G 1

465 Asistent social debutant S 1
466 Educator principal M 4
467 Educator M 3

468 Asistent medical PL 1
469 Educator principal M 5
470 Educator M 3

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos
Servicii Comunitare Galda de Jos

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 9 Galda de Jos

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 10 Cricău

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 11 Galda de Jos
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei
Clasa/      
Studii

Gradul

471 Educator principal M 5
472 Educator M 3

473 Şef centru (medic primar) – gradul II S 1
474 Asistent social principal SSD;S 1
475 Asistent social specialist SSD;S 1
476 Psiholog practicant S 1
477 Psiholog specialist S 1
478 Kinetoterapeut S 1
479 Masor M 2
480 Asistent medical principal M;PL;SSD 3
481 Asistent medical M;PL;SSD 1
482 Infirmier G 24
483 Administrator I M 1
484 Magaziner M 1
485 Muncitor calificat III (bucătar) G;M 1
486 Muncitor calificat II (bucătar) G;M 2
487 Muncitor calificat I (bucătar) G;M 1
488 Spălătoreasă G 1
489 Muncitor calificat III (lenjereasă) G 1
490 Şofer I M 1
491 Muncitor calificat I G;M 2
492 Muncitor calificat II (întreţinere) G;M 1
493 Muncitor  necalificat I G 1

494 Educator M 1
495 Infirmier G 3

496 Asistent medical M;PL;SSD 0,5
497 Infirmier G 1
498 Educator principal M 3
499 Educator M 1
500 Asistent social debutant        S 1

501 Asistent medical principal M;PL;SSD 1
502 Asistent medical principal M;PL;SSD 0,5
503 Educator principal M 5
504 Educator M 3

1200

*   funcţie publică de conducere
** funcţie publică de execuţie

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13 Gârbova

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 3 Gârbova

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova
Servicii Comunitare Gârbova

TOTAL GENERAL

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 12 Galda de Jos

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 4 Vinţu de Jos

NOTA :                                                                                                                    
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 Anexa nr. 2 la Hotărâre Consiliului JudeŃean 
Alba nr. 11/24,01,2013
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CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  
 

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.11/24.01.2013 

 
REGULAMENTUL  

de organizare şi funcţionare al 
 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  

 
 

Capitolul I -  Dispoziţii generale 
 
 
 

Art. 1 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este 
instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Judeţean Alba, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.198/18.11.2004. 

 Art. 2 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este 
înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba şi  
a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba, preluând în mod corespunzător funcţiile 
acestor servicii, denumită în continuare, în prezentul regulament Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Alba coordonează, controlează şi răspunde 
de activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4 – Obiectul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Alba îl constituie aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Art. 5 – Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
este susţinută financiar prin fondurile alocate de Consiliul Judeţean Alba, precum şi alte 
fonduri extrabugetare cuprinse în bugetul propriu. 

Art. 6 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are cont în 
Trezoreria municipiului Alba Iulia, ştampilă de formă rotundă, inscripţionată „România, 
Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba”, 
iar actele întocmite poartă antetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba şi sunt semnate de directorul general, care este şi ordonator terţiar de credite.  

Art. 7 -  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are sediul 
în municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 2, judeţul Alba, cod 510093. 

  
                                            

Capitolul II - Funcţii 
 

Art. 8 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială,  a 
planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi 
a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean 
Alba; 

- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a 
drepturilor copilului la nivelul judeţului Alba; 

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 
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- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare 
pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi 
colective la nivelul judeţului Alba; 

- de reprezentare a Consiliului Judeţean Alba, pe plan intern şi extern în 
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

 

 

Capitolul III – Atribuţiile 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
 
 

Art. 9 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 
     a) în domeniul protecţiei persoanei adulte: 

    1 - facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali 
beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi 
stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 
furnizate şi de resursele disponibile, iar în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, 
asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în gestionarea 
propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală; 

2 - completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, 
a nevoilor şi resurselor acesteia; 

3 - asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 
capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii 
situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind 
măsurile de asistenţă socială şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respectă şi 
sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi 
participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale ; 

4 – realizează, după caz, atât evaluarea iniţială a nevoilor beneficiarilor, cât şi evaluarea 
complexă a cazului,  instruind personalul cu privire la procedurile aplicate în evaluare şi 
făcându-le, totodată cunoscute, beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentanţilor legali; 

5 - elaborează şi implementează planul individual de intervenţie pe baza rezultatelor 
evaluării; 
          6 - acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 
exprimarea liberă a opiniei; 

7 -  depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în 
nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;  

8 - verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a 
persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o 
instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocarii măsurii stabilite;  

9 - asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte 
aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor 
centre specializate; 

10 - depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 
individualizat privind măsurile de asistenţă socială;  
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11 - implică beneficiarii în procesul de elaborare şi implementare a planului individual 
de intervenţie, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc 
şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, încheind 
în acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale; 

12 - susţine în faţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 
propunerile de încadrare în grad de handicap; 

13 – sesizează, în condiţiile legii, după caz, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap Alba, în vederea reevaluării încadrării în grad şi tip de handicap, orientării 
profesionale, precum şi a celorlalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap; 

14 – colaborarează, la cerere, cu autorităţile administraţiei publice locale în domeniul 
formării asistenţilor personali şi perfecţionării activităţii acestora; 

15 - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
 
    b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului: 

1 – facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca 
potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau 
naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de 
servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente 
interne ce respectă şi sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 
tratament, precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

2 – întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune 
stabilirea unei măsuri de protecţie specială;  

3 - realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 
familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului, instruind personalul cu privire la 
procedurile aplicate în evaluare şi făcându-le totodată cunoscute beneficiarilor, familiilor 
acestora sau reprezentanţilor legali;  

4 - elaborează şi implementează planul individualizat de protecţie/planul de servicii pe 
baza rezultatelor evaluării detaliate; 

5 - implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi implementare a 
planului individualizat de protecţie/planului de servicii, asigurându-se că beneficiarii au 
responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în 
acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale; 

6 - monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 
măsurilor de protecţie specială a copilului;  

7 - identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;  
8 - evaluează garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le 

îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori şi care pot primi un copil în 
îngrijire; 

9 - susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului / instanţei judecătoreşti 
competente propunerea privind stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

10 - monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată 
durata acestei măsuri;  

11 - identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 
profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea 
continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea 
acestora;  

12 - acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 
reintegrării în mediul său familial;  
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13 - asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în 
familie şi agresorilor familiali; 

14 - reevaluează, cel putin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care 
au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, 
modificarea sau încetarea acestora;  

15 - îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru 
copiii aflaţi în evidenţa sa;  

16 - identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte 
copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi 
eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;  

17 - susţine în faţa instanţei competente cererea de deschidere a procedurii adopţiei 
interne ; 

18 - susţine în faţa instanţei competente cererea de încredinţare în vederea adopţiei 
copilului de către familia identificată ca potenţial adoptatoare ; 

19 - susţine în faţa instanţei competente cererea de încuviinţare a adopţiei copilului de 
către familia careia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei; 

20 - monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi 
părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l 
informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o 
permit;  

21 - monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială 
în care funcţionează; 

22 - identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi 
îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 

23 -  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 
 

     c) în relaţia cu furnizorii de servicii sociale: 
1- asigură coordonarea metodologică a serviciilor rezidenţiale pentru copii şi adulţi în 

vederea respectării standardelor minime obligatorii; 
2- desemnează managerii de caz pentru reevaluarea cazurilor sociale conform 

standardelor minime de calitate în domeniul managementului de caz; 
3- supervizează activitatea managerilor de caz în vederea desfăşurării activităţilor de 

asistenţă socială la standardele de calitate în vigoare; 
4- asigură asistenţă de specialitate în vederea obţinerii acreditării şi licenţierii serviciilor 

conform legii; 
5- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Alba.  
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d) alte atribuţii 

1 – coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din 
judeţul Alba în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, 
prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 

2 -  coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii 
săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul 
serviciilor publice de asistenţă socială; 

3 – acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

4 – evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă 
socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează 
activitatea acestor asistenţi; 

5 – colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 
domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de 
colaborare cu aceştia; 

6 – dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 
serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

7 – colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea 
administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

8 – asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 
măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii 
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

9 – fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea, 
respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru 
protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie; 

10 – prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Alba rapoarte de evaluare a 
activităţilor desfăşurate; 

11 – asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu 
handicap; 

12 – sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi 
oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor 
drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

13 – acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 
instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

14 – organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu 
şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

15 – asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia 
copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap; 

16 - realizează la nivelul judeţului Alba baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de 
protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă 
în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale; 
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17 – încheie convenţii de colaborare cu alte instituţii de drept public sau privat în 
vederea dezvoltării unor structuri funcţionale în care să se desfăşoare activităţi de producţie cu 
caracter educativ. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul Centrelor de plasament/Caselor 
de tip familial şi vor avea ca obiective: formarea deprinderilor de viaţă, asigurarea incluziunii 
sociale şi crearea posibilităţilor de formare a personalităţii individuale pentru o mai uşoară 
integrare în viaţa socio-economică la părăsirea sistemului de protecţie specific copilului. 

Aceste structuri vor respecta legislaţia din domeniul social, economic şi fiscal. 
Structurile înfiinţate vor avea organigramă şi stat de funcţii stabilit de comun acord cu 
partenerii, contractele urmând să stabilească modul de organizare, funcţionare şi finanţare, 
devenind operabile după aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba. 

18 – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 
hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

Capitolul IV – Structura organizatorică 
 

Art. 10 – Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Alba, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit 
legii. 

a) Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba este următoarea: 

1. Compartiment Audit 
2. Corp de Control 
3. Compartiment Relaţii Publice 
4. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 
5. Biroul adopţii şi postadopţii 
6. Serviciul juridic şi contencios 
7. Serviciul protecţia şi sănătatea muncii 
8. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 
9. Serviciul monitorizare, strategii, proiecte, ONG 

9.1. Compartiment coordonare autorităţi publice locale  
10. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

  10.1. Compartiment - Secretariatul Comisiei de evaluare complexă a       
persoanelor adulte cu handicap 

                 11. Serviciul de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii sociale 
 12.  Compartiment protecţie de tip familial adulţi 

           13.   Compartiment protecţie de tip rezidenţial adulţi 
      13.1 Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr.4 Vinţu de Jos 

14. Serviciul de evaluare complexă pentru copii 
15. Compartimentul Management de caz pentru copii cu handicap 
16. Serviciul protecţie de tip rezidenţial copii 
17. Serviciul protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă copii 

17. 1 Asistenţi maternali profesionişti pentru copilul cu handicap 
17. 2 Asistenţi maternali profesionişti 

18. Biroul telefonul copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea 
exploatării prin muncă 

19. Biroul  Departament Servicii Sociale Alba Iulia 
 19.1 Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie 

19.2  Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 
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20. Biroul Departament Servicii Sociale Cugir 
20.1  Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în 

Familie 
20.2  Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

21. Departament Servicii Sociale Ocna Mureş 
22. Serviciul Financiar – Contabil 
23. Serviciul Achiziţii, Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ 

23.1.Compartimentul de deservire 
23.2.Compartimentul achiziţii 
 

 b) Unităţile componente de tip rezidenţial / familial: 
1. Servicii comunitare Abrud, care vor avea în structură: 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 6 Abrud 
- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 7 Abrud  
- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 8 Abrud 
- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 14 Abrud 
- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud 
- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud 
- Casa de tip familial nr. 2 Abrud  
- Casa de tip familial nr. 3 Abrud 
- Casa de tip familial nr. 6 Abrud 
- Casa de tip familial nr. 15 Cîmpeni 
- Birou - Departament Servicii Sociale Abrud 

    - Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului 
în Familie 
                                         - Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

 
 

2. Servicii comunitare Gârbova care vor avea în structură: 
 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova 
- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr. 3 Gârbova 
- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.13 Gârbova 

 
3. Servicii comunitare Galda de Jos care vor avea în structură: 

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 
- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.9 Galda de Jos 
- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.10 Cricău. 
- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.11 Galda de Jos 
- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.12 Galda de Jos 

4. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia 
 - Centrul de recuperare în regim rezidenţial 

              - Centrul de recuperare în regim de zi 
 

5. Servicii pentru protecţia copilului Blaj care vor avea în structură : Centrul de 
plasament, Casa de tip familial în comunitate Blaj, Centrul de plasament de tip 
familial Mănărade, Casa de tip familial nr. 4 Blaj, Birou - Departament Servicii 
Sociale – Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în 
familie, Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;  
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6. Complexul de Servicii Comunitare Aiud, care vor avea în structură: Casa de tip 
familial nr. 8 Sâncrai, Casa de tip familial nr. 1 Aiud, Casa de tip familial pentru copii 
cu dizabilităţi Sîncrai, Casa de tip familial nr. 5 Aiud, Casa de tip familial nr. 14 
Sîncrai. 
 

7. Case de tip familial : Casa de tip familial “Speranţa Copiilor” Cugir, Casa de tip 
familial nr. 9 Alba Iulia, Casa de tip familial nr. 10 Alba Iulia, Casa de tip familial nr. 
11 Alba Iulia.  

8. Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia. 
9. Centrul de tranzit Alba Iulia. 
10. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Pinocchio”Alba Iulia. 

 
Art. 11 – Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba se asigură de directorul general şi de colegiul director.  
                  

Art.12 – (1) Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba este compus din directorul general, directorii generali adjuncţi, personalul de 
conducere din cadrul Direcţiei generale (director executiv, contabil-şef, şef serviciu, şef birou, 
şef centru, şef complex, adjunct şef centru), precum şi 3 consilieri judeţeni având cu precădere 
studii socioumane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean.  
 (2) Preşedintele  colegiului director este secretarul  judeţului Alba. 
 (3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu-şi poate exercita 
atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

     (4) Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea 
directorului general, precum şi în şedinţa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea  
directorului general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali 
adjuncţi. 
                  (5) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba, membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, ai Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, consilierii judeţeni, precum şi alte persoane 
invitate de membrii colegiului director. 

           (6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa preşedintelui şi a cel 
puţin două treimi din numărul membrilor săi.                   

           (7) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, colegiul director adoptă hotărâri, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi. 

          (8) Atribuţiile colegiului director sunt următoarele: 
a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 
b) propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
c) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
d) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor de activitate elaborate de directorul 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Avizul este 
consultativ. 

e) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea structurii organizatorice şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
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Protecţia Copilului Alba, precum şi rectificarea bugetului în vederea îmbunătăţirii activităţii 
acesteia; 

f) propune Consiliului Judeţean Alba înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, altele decât bunurile 
imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

g) propune Consiliului Judeţean Alba concesionarea sau închirierea de bunuri ori 
servicii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin 
licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

h) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare Consiliului Judeţean Alba, 
potrivit legii, statul de funcţii, precum şi sporurile care se acordă la salariul personalului 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu încadrarea în resursele 
financiare, în condiţiile legii. 
                (9) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba. 

 
Art. 13 – (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba asigură conducerea generală şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, în 
îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 

     (2) Directorul general reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice 
din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 

      În acest sens îndeplineşte, în condiţiile legii,  următoarele atribuţii principale: 
a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, în calitate  de persoană juridică; 
b) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune 
avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Alba proiectul strategiei 
anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul colegiului director şi al comisiei pentru 
protecţia copilului; 

e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 
protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit.d) şi 
propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare 
colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; 

f) aprobă statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul acesteia, potrivit legii; 
elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba statul de funcţii al Direcţiei 
Generale, având avizul colegiului director; 

g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aplică măsuri disciplinare acestui personal; 

h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

i) este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului Alba şi reprezintă Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu aceasta; 

j) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului Alba; 
k) avizează programele cuprinzând obiectivele de evaluare/reevaluare a activităţii 

compartimentelor şi serviciilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba; 
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l) întocmeşte fişa postului pentru directorii generali adjuncţi şi pentru personalul din 
structurile direct subordonate; 

m) în exercitarea atribuţiilor ce–i revin, directorul general emite dispoziţii. 
      (3)  În absenţa directorului general atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 

directorii generali adjuncţi/executivi, desemnat prin dispoziţie a directorului general; 
Art. 14 – Directorul general adjunct care coordonează activităţile în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului îndeplineşte următoarele atribuţii: 
 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea Serviciului protecţie de tip 
rezidenţial, Serviciului protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă 
copii, Serviciului de evaluare complexă pentru copii, Compartimentului 
Management de caz pentru copii cu handicap, Biroulului telefonul copilului, violenţa 
în familie, prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă, Departamentelor 
serviciilor sociale Alba Iulia, Cugir şi Ocna Mureş; 

b) propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea serviciilor 
oferite  beneficiarilor, în conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene 
în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

c) stabileşte şi urmăreşte măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru 
serviciile sociale destinate protecţiei copilului aflat în dificultate; 

d) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le 
coordonează; 

e) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea 
realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa 
socială în domeniu protecţiei copilului; 

f) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de 
organizare a  muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii; 

g) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private 
autorizate în domeniul protecţiei copilului; 

h) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba; 
i) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, fişa 

postului pentru şefii de servicii şi birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, 
din cadrul structurilor coordonate; 

j) coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

k) propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 
structurile pe care le coordonează; 

l) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le 
coordonează; 

m) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 
din cadrul direcţiei; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  
 

 
Art. 15 – Directorul executiv care coordonează activităţile în domeniul protecţiei 

persoanei adulte îndeplineşte următoarele atribuţii: 
 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului de evaluare complexă a 
persoanelor adulte cu  handicap, Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a 
persoanelor cu handicap pentru adulţi, Serviciului de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii 
sociale, Compartiment protecţie de tip familial adulţi, Compartiment protecţie de tip 
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rezidenţial adulţi şi Serviciilor comunitare Abrud, Serviciilor comunitare Gîrbova, Serviciilor 
comunitare Galda de Jos; 

   b) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea 
realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială; 

   c) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de 
organizare a  muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii; 

   d) analizează şi prezintă periodic un raport privind activitatea serviciilor din subordine 
şi ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia; 

   e) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private 
autorizate în domeniul protecţiei persoanei adulte; 

 f) coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 
protecţiei persoanei adulte şi sprijină activitatea de punere în aplicarea a Strategiei 
Guvernamentale şi Judeţene în acest domeniu; 

g) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulţi Alba; 

h) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii 
şi birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate; 

i) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a persoanei 
adulte; 

j) răspunde de implementarea strategiilor în domeniul reformei protecţiei persoanei 
adulte; 

k) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile 
ce pun în pericol securitatea persoanei adulte pe care le prezintă spre aprobare colegiului 
director; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  
 

Art. 16 – Directorul general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi 
administraţie publică, îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:  Serviciului juridic şi contencios, 
Serviciului Resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, Serviciului monitorizare, strategii, 
programe, proiecte şi ONG şi a Serviciului Protecţia şi Sănătatea Muncii; 

b) coordonează activitatea de elaborare proiecte/programe pentru serviciile sociale în 
conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

c) asigură corelarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale cu resursele umane 
şi financiare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, propune 
actualizarea acesteia în funcţie de evoluţia indicatorilor socio-economici ai judeţului Alba; 

d ) organizează şi urmăreşte activitatea de elaborare a fişei postului pentru toţi angajaţii 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu ceilalţi 
directori generali adjuncţi; 

e ) organizează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare profesională a 
personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în funcţie de 
specificul profesiilor şi a atribuţiilor din fişa postului; 

f ) organizează şi răspunde de activitatea de evaluare a personalului Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu directorii generali adjuncţi de 
specialitate; 

g ) propune, iniţiază şi organizează programe de formare profesională pentru toate 
categoriile de personal din structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba; 

h ) pentru îndeplinirea atribuţiilor colaborează cu toate structurile specializate din cadrul 
direcţiei; 
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i ) coordonează asistenţa juridică acordată serviciilor din cadrul DGASPC Alba; 
j ) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 
k ) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

 
 

Capitolul V - Atribuţiile componentelor funcţionale din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba 
 

 
Art. 17 – Corpul de control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) urmăreşte protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, 
abuzului sau fraudei;  

b) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante, iar personalul 
de conducere şi de execuţie implicat în activitatea controlată are obligaţia să ofere 
documentele solicitate şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a controlului; 

c)  asigură respectarea legii, a reglementarilor şi deciziilor conducerii Direcţiei pe linia 
activităţii economico-financiare; 

d) verifică modul de aplicare şi respectare a standardelor minime de calitate în domeniul 
asistenţei şi protecţiei sociale şi modul de implementare a Strategiilor naţionale şi judeţene 
privind asistenţa socială şi a Programului Naţional de Acţiune în domeniul asistenţei sociale; 

e) urmăreşte respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru copiii, adulţii, persoanele 
cu handicap aflate în instituţii rezidenţiale sau integraţi în programe de prevenire a 
marginalizării şi excluderii sociale; 

f)  urmareşte iniţierea, dezvoltarea şi menţinerea unor sisteme de colectare, stocare, 
prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor economico-financiare, precum şi a 
unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice referitoare la 
aceste aspecte; 

g) efectuează verificări gestionare tematice şi de fond, consemnând pe bază de acte, date 
şi fapte exacte; 

h) depune, atât la sediul DGASPC Alba cât şi la unitatea controlată actele de control 
întocmite la termenele stabilite în conformitate cu actele normative; 

j) analizează pe parcursul verificării împreună cu cei controlaţi şi cu factorii de 
conducere şi răspundere din unitatea controlata cum se îndeplinesc măsurile prevăzute în 
actele de control încheiate şi cum se asigură cunoaşterea legislaţiei în vigoare; 

k) acordă asistenţă de specialitate şi sprijină îmbunătăţirea activităţii unităţilor 
controlate; 

l) verifică sesizările primite pe domenii de activitate; 
m) verifică şi constată orice alte disfuncţionalităţi apărute în cadrul activităţilor 

specializate ale instituţiei. 
n) urmăreşte realizarea la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba stabilite în concordanţă cu 
obiectivele acesteia;  

o) întocmeşte planul trimestrial de control şi-l supune spre aprobare  directorului 
general; 

p) îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris aprobat de către directorul 
general; 

r) se subordonează directorului general căruia îi prezintă rezultatul acţiunii de control 
sub formă de raport. 

 
Art. 18 – Compartiment Audit, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 
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a) elaborează normele metodologice specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba şi le supune spre avizare Consiliului Judeţean Alba; 

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern şi-l supune spre aprobare 
directorului general; 

c) efectuează activităţi de audit public intern în baza planului anual de audit pentru a 
evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către directorul general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba auditate, precum şi despre 
consecinţele acestora; 

e) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul activităţii de audit public intern, 
bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară ale DGASPC Alba, prin verificarea legalităţii, 
realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; 

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 
activităţile sale de audit; 

g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 
directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 
structurii de control intern abilitate; 

h)  examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificarea 
erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune  măsuri şi soluţii 
pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 

i) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi 
de execuţie existente în cadrul direcţiei ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri 
publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi 
obţinerea rezultatelor stabilite; 

j) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor 
asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri 
pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz; 

k) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziţia directorului 
general; 

l) desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris, aprobat de către directorul 
general şi în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele şi durata auditului. 

m) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante pentru scopul şi 
obiectivele precizate în ordinul de serviciu, iar personalul de conducere şi de execuţie implicat 
în activitatea auditată au obligaţia să ofere documentele solicitate şi tot sprijinul necesar 
desfăşurării în bune condiţii a auditului intern. 
  Compartimentul audit se subordonează directorului general şi colaborează cu 
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 
 

Art. 19 – Compartiment Relaţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 
a) asigură informarea individualizată a persoanelor care solicită sprijin asupra 

posibilităţilor optime de rezolvare a situaţiilor de dificultate pe care le reclamă şi preia 
solicitările scrise ale acestora privind intervenţia specializată din partea DGASPC Alba; 

b) asigură informarea, în baza unui plan aprobat de către directorul general, a 
personalului din cadrul DGASPC Alba şi a beneficiarilor sistemului, despre reglementările 
privind dreptul la imagine şi accesul la informaţie; 

c)  elaborează strategia de imagine pentru DGASPC Alba; 
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d) elaborează materiale de promovare a serviciilor oferite de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba beneficiarilor; 

e) organizează şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, 
precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 
normative în vigoare; 

f) creează, publică şi actualizează trimestrial buletinul informativ care va cuprinde 
informaţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, structura organizatorică, 
coordonatele de contact ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba, sursele de finanţare precum şi programele şi strategiile proprii. Informaţiile se 
furnizează cu acordul directorului general; 

g) actualizează permanent cu date de interes public site-ul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

h) facilitează accesul şi oferă consultanţă pentru obţinerea informaţiilor de interes 
public, în condiţiile Legii nr. 544/2001, comunicând solicitanţilor atât din oficiu cât şi la 
cererea instituţiilor sau persoanelor interesate, informaţiile solicitate; 

i) înregistrează, clasează şi distribuie petiţiile rezolvate de compartimentele specializate 
şi codifică corespondenţă în funcţie de tipul petiţiei; 

j) operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite şi 
asigură expedierea acestora; 

k) asigură lucrările de secretariat ale Colegiului Director precum şi ale altor întâlniri 
periodice de lucru cu personalul sau cu alţi factori implicaţi în realizarea programelor şi 
proiectelor în domeniu; 

l) întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de 
păstrare pentru documentele create de DGASPC Alba pe care îl supune spre aprobare 
directorului general şi urmăreşte respectarea lui de către compartimente; 

m) organizează şi coordonează relaţia cu mass-media şi participă la evenimente legate 
de problematica în domeniu;  

n) realizează «revista presei» locale şi centrale şi sesizează situaţiile cu potenţial 
conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane 
vârstnice, persoane cu handicap, precum şi alte persoane aflate în nevoie sau la serviciile 
exterioare ale DGASPC Alba, redactarea şi transmiterea eventualelor răspunsuri, în virtutea 
dreptului la replică; 

o) urmăreşte mediatizarea şi cunoaşterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate 
în nevoie; 

p) informează mass-media cu privire la activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

q) propune acordarea sau retragerea acreditării, după caz, a ziariştilor şi reprezentanţilor 
mijloacelor de informare în masă; 

r) organizează conferinţe de presă pentru a aduce la cunoştinţă informaţii de interes 
public; 

s) colaborează cu celelalte compartimente în vederea strângerii informaţiilor necesare 
desfăşurării activităţii şi elaborării materialelor specifice; 

t) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului conform cu 
prevederile legale în vigoare; 

u) reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în 
relaţiile cu presa în absenţa directorului general, în limita mandatului acordat de acesta; 

v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 
general; 
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Compartimentul Relaţii Publice se subordonează directorului general şi colaborează cu 
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 
 

Art. 20 – Serviciul juridic şi contencios îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) verifică din punct de vedere juridic şi avizează actele întocmite de serviciile 

componente ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
b) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba la instanţele judecătoreşti  sau în faţa notarilor publici, la alte 
organe  cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de 
drept public sau privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea instituţiei; 

c) promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu 
activitate jurisdicţională, fixează pretenţii, renunţă la pretenţii, exercită căi de atac în baza 
delegaţiei date în aceste scopuri de către directorul general; 

d) îndeplineşte orice alte activităţi necesare apărării intereselor legale ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e) acordă avizul consultativ prealabil asupra legalităţii actelor şi măsurilor ce urmează a 
fi luate de aceasta în desfăşurarea activităţii; 

f) efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor 
normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei 
Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti, în vederea fundamentării lucrărilor cu 
caracter juridic; 

g) colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora 
sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor 
juridice; 

h) acordă consultanţă juridică cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 
achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

i) participă împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba la concilierile privind soluţionarea pe cale 
amiabilă, extraprocesuală  a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu terţe peroane fizice sau juridice; 

j) depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanelor adulte 
aflate în nevoi, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acestora; 

k) efectuează demersurile în faţa instanţei judecătoreşti competente care au ca obiect 
încuviinţarea adopţiei pentru copiii aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Alba; 

l) sesizează instanţa judecătorească pentru decăderea totală sau parţială din exerciţiul 
drepturilor părinteşti a părinţilor copiilor care în mod abuziv şi le exercită; 

m) asigură părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi celor care le-a fost 
limitat exerciţiul anumitor drepturi, asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora 
de a se ocupa de copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti; 

n) sesizează instanţa judecătorească cu privire la plasamentul în regim de urgenţă, 
dispus de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

o) reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este 
neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal, pe parcursul procedurii de acordare a 
statutului de refugiat; 

p) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică a salariaţilor Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
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q) avizează contractele civile şi comerciale care vizează activitatea Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

r) acordă asistenţă de specialitate compartimentelor funcţionale din cadrul DGASPC 
Alba la întocmirea proiectului nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de 
păstrare a documentelor; 
         s) organizează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva sa; 

t) asigură în colaborare cu structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba întocmirea şi actualizarea nomenclatorului dosarelor; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 
general. 

Serviciul Juridic şi contencios se subordonează directorului general pe probleme de 
management al resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu serviciile 
funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 21 – Serviciul protecţia şi sănătatea muncii, îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 
a) coordonează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor 

la nivelul structurilor DGASPC Alba; 
b) se ocupă de obţinerea şi de ţinerea evidenţei autorizaţiilor sanitare, autorizatiilor 

sanitar-veterinare, autorizaţiilor pentru protecţia muncii, autorizaţiilor de mediu, avizelor PSI 
şi a altor autorizaţii prevăzute de lege; 

c) asigură menţinerea condiţiilor de muncă pentru care a fost autorizată activitatea 
DGASPC Alba şi solicită atunci când se impune revizuirea acestora în cazul modificării 
condiţiilor de muncă; 

d) identifică şi nominalizează locurile de muncă ce urmează a fi supuse procesului de 
evaluare; 

e) evaluează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 
f) stabileşte ierarhizarea riscurilor şi priorităţile de prevenire; 
g) propune măsuri de diminuare sau eliminare a factorilor de risc; 
h) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a sănătăţii în muncă; 
i) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 

de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, precum şi ale 
locurilor de muncă/posturilor de lucru; 

j)  întocmeşte materiale scrise privind instruirea introductiv generală şi la locul de 
muncă; 
întocmeşte registrul privind accidentele de muncă; 

k) stabileşte măsuri de prim ajutor conform riscurilor pentru fiecare loc de muncă; 
l) efectuează testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, conform 

legislaţiei în vigoare; 
m) întocmeşte liste interne de acordare a echipamentului individual de protecţie, în 

conformitate cu H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

n) întocmeşte fişa postului cu atribuţiile şi răspunderile fiecărui lucrător în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

o) întocmeşte fişele de identificare a factorilor de risc profesional; 
p) sesizează asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave; 
q) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi întocmeşte procesul 

verbal de cercetare, stabilind măsuri de prevenire; 
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r) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru evidenţierea posturilor care 
necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control medical 
psihologic periodic; 

s) asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii; 
t) colaborează cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor 

cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor 
inter-umane de la locul de muncă; 

u) elaborează graficului anual, de instruire pe linia apărării împotriva incendiilor pe 
categorii de personal şi locuri de muncă; 

v) consemnează efectuarea instructajelor în fişele individuale de instructaj; 
w) stabileşte structurile cu răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 
x) efectuează controale proprii periodoce în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării 

oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 
y) elaborează planul de intervenţie la incendii; 
z) afişează planurile de evacuare şi organizare a autoapărării împotriva incendiilor la 

locurile de muncă; 
aa) întocmeşte, afişează şi actualizează planurile de depozitare pentru materialele 

periculoase clasificate astfel potrivit legii cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, 
codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de 
protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau 
decontaminare; 

bb)  întocmeşte documente specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor 
(instrucţiuni, grafice, planuri) care cuprind, de regulã, informaţii privind: substanţele 
periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituţiei, alimentarea cu 
apã pentru stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervã, pompe, hidranţi exteriori şi 
interiori), instalaţii speciale de stingere (tip, locuri deservite, numãr de capete de debitare, 
agent stingãtor, rezerve), instalaţii speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, 
numãr de linii şi componente de declanşare sau acţionare, rezerve), exerciţiile şi aplicaţiile de 
intervenţie efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora, zonele cu 
pericol de explozie, dacã este cazul, echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, 
în funcţie de riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori 
biologici, care pot interveni în caz de incendiu, instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor 
pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncã, procedurile de instruire pe 
categorii de instructaje conform dispoziţiilor legale, planurile de evacuare în caz de incendiu 
(de nivel şi încãperi), de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţii; 

cc) verifică şi controleză anual prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi 
aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum 
şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei şi sănătăţii în muncă şi a prevenirii şi stingerii 
incendiilor; 

dd) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor 
la procesul de muncă: afişe, pliante, fişe individuale de instruire, broşuri, instrucţiuni etc.; 

ee)   face propuneri care să asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi 
perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu; 

ff) verifică dacă salariaţii, în urma controlului medical (iniţial sau periodic), corespund 
sarcinilor de muncă pe care le execută; 

gg)  asigură condiţiile de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor 
efectuate de comisia paritară; 

hh) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de 
protecţie; 
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ii) asigură realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul 
controalelor; 

jj) desemnează, cu aprobarea directorului general, la solicitarea inspectorului de 
muncă, salariaţii care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de 
muncă ; 

kk) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 
general. 

 
Serviciul protecţia şi sănătatea muncii se subordonează directorului general adjunct în 

domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu 
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 

 
Art. 22  – Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 
a) întocmeşte şi actualizează baza de date pentru întregul personal salariat al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
b) asigură respectarea prevederilor legale în materie de încheiere, executare, modificare, 

suspendare, transfer, delegare, detaşare şi încetare a contractelor individuale de muncă 
perfectate cu angajaţii instituţiei; 

c) urmăreşte plata salariilor, a celorlalte drepturi de personal pentru angajatii DGASPC 
Alba şi a obligaţiilor la bugetul de stat cu încadrarea în creditele bugetare la capitolul 
cheltuieli de personal, în respectul prevederilor legale aplicabile; 

d) întocmeşte statele de plată pentru personalul instituţiei precum şi alte documente 
privind plata diferitelor drepturi băneşti aprobate de conducerea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

e) calculează fondul de premiere în cursul anului precum şi premiul anual şi supune spre 
aprobare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
acordarea premiilor individuale; 

f) întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii dispoziţiilor privind stabilirea 
salariului de bază, indemnizaţiei de conducere, salariul de merit şi a altor drepturi de personal 
pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba; 

g) întocmeşte şi actualizează fişele fiscale pentru depunerea lor în termen legal la 
organul fiscal şi creează baza de date pentru aplicarea prevederilor legale privind impozitul pe 
venit; 

h) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice periodice şi colaborează cu reprezentanţa 
locală a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice şi a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a judeţului Alba, precum şi cu alte instituţii, pentru realizarea şi depunerea 
acestora conform reglementărilor legale în vigoare ; 

i) realizează alte lucrări în legătură cu eliberarea dreptului de personal (listă de avans 
chenzinal, listă privind avans concedii de odihnă, declaraţia privind evidenţa nominală a 
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor socială de stat şi bugetul 
asigurărilor de şomaj); 

j) participă la întocmirea organigramei şi statului de funcţii  ale DGASPC Alba cu 
respectarea prevederilor legale în acest domeniu; 

k) organizează resursele umane prin stabilirea volumului de muncă necesar îndeplinirii 
obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
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l) verifică şi avizează pontajele lunare întocmie de către şefii serviciilor/birourilor/ 
compartimentelor  din cadrul direcţiei, astfel încât aceste să respecte prevederile legislaţiei 
muncii; 

m) elaborează în colaborare cu şefii celorlalte compartimente din cadrul instituţiei 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGASPC Alba şi Regulamentul intern; 

n) aduce la cunoştinţa salariaţilor regulementele şi dispoziţiilor interne; 
o) participă la medierea conflictelor de muncă între salariaţi; 
p) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarele profesionale şi carnetele de 

muncă ale personalului; 
q) întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmăreşte modul de 
efectuare a acestora, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată; 

         r) întocmeşte dosarele salariaţilor pentru obţinerea pensiei anticipate, anticipate parţial, 
pentru limita de vârsta şi invaliditate şi le depune în termen legal la Casa Judeţeană de Pensii; 

s) completează registrul general de evidenţă a salariaţilor Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

t) întocmeşte şi actualizează statul de personal al angajaţilor Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

u) ţine evidenţa concediilor, absenţelor, sancţiunilor aplicate precum şi a prezenţei 
personalului la serviciu; 

v) eliberează adeverinţe privind certificarea veniturilor băneşti şi a altor drepturi de 
personal, copii după carnetele de muncă la solicitarea celor interesaţi; 

w) verifică prezenţa la serviciu a personalului pe baza condicii de prezenţă şi avizează 
lunar foaia colectivă de prezenţă (pontajul) pentru salariaţii instituţiei; 

x) colaborează cu Comisia de disciplină şi Comisia paritară în soluţionarea cazurilor  şi 
pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate; 

y) elaborează proiectul programelor anuale şi de perspectivă  privind perfecţionarea 
pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de personal din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

z) stabileşte necesităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului pe 
nivele de studii; 

aa) iniţiază şi dezvoltă sisteme proprii de recrutare, calificare, evaluare şi motivare la 
nivelul Direcţiei, în condiţiile legii; 

bb) stabileşte programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal 
care să asigure formarea iniţială cu formatorii proprii, formarea continuă organizată în 
colaborare sau parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizaţi, perfecţionare şi 
specializare profesională la solicitarea salariaţilor sau la propunerea conducerii instituţiei sau 
stagii de practică în ţară; 

cc) coordonează activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante de personal contractual şi funcţionari publici din aparatul propriu, solicită avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru organizarea concursurilor, dă publicităţii 
posturile vacante, asigură secretariatul comisiilor de concurs; 

dd) întocmeşte bibliografia în colaborare cu şeful serviciului/biroului/compartimentului 
de specialitate pe care le supune avizării directorului general adjunct; 

ee) evaluează nevoia de formare pentru angajaţii direcţiei împreună cu şefii 
compartimentelor de specialitate; 

ff) planifică necesarul de resurse umane în concordanţă cu standardele minime 
obligatorii pe servicii de specialitate prin estimarea necesarului de angajati ca numar si 
calitati ; 

gg) asigură evaluarea performanţelor profesionale şi a potenţialului angajaţilor, 
urmărind şi motivarea salariaţilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii; 
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hh) elaborează, în colaborare cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 
direcţiei, programe de formare şi perfecţionare profesională şi urmăreşte derularea lor; 

ii) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul 
DGASPC Alba şi urmăreşte modul de respectare a acestuia; 

jj)  elaborează fişa postului împreună cu şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor  
din cadrul direcţiei  pentru toţi angajaţii direcţiei; 

kk) completează în format electronic şi actualizează periodic dosarul profesional pentru 
fiecare funcţionar public; 

ll) întocmeşte documentele privind numirea în funcţia publică, transferarea, delegarea, 
detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici; 

mm) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarelor profesionale ale 
funcţionarilor publici; 

nn) întocmeşte, completează şi păstrează în condiţii de siguranţă carnetele de muncă ale 
funcţionarilor publici; 

oo) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru realizarea 
atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul DGASPC 
Alba; 

pp) comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită 
în legătură cu raportul de serviciu al funcţionarilor publici, asigură confidenţialitatea datelor 
cu caracter personal şi eliberează la solicitarea funcţionarului public documente care să ateste 
activitatea desfăşurată de acesta iar, în caz de transfer sau încetarea raportului de serviciu, 
înmânează funcţionarului public dosarul profesional în original; 

qq) asigură prin intermediul consilierului etic comunicarea trimestrială în format 
electronic către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportului privind respectarea 
normelor de conduită de către funcţionarii publici şi semestrial raportul privind 
implementarea procedurilor disciplinare în cadrul DGASPC Alba;  

rr) comunică şefilor compartimentelor criteriile de performanţă stabilite de Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor; 

ss) înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în Registrul 
declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;  

tt) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese 
pe pagina de internet a instituţiei; 

uu) trimite Agentiei Naţionale pentru Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la 
primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaratiilor de interese ; 

vv) verifică cu ocazia depunerii declaraţiilor respectarea prevederilor legale cu privire 
la existenţa conflictelor de interese şi a stării de incompatibilitate a funcţionarilor publici, 
informând în scris directorul general despre situaţiile intervenite;  

ww)  întocmeşte documentaţia cu privire la numirea, promovarea şi avansarea în 
funcţiile publice, în grade profesionale a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad 
sau treaptă a persoanelor cu contract individual de muncă; 

xx) întocmeşte referatul pentru stabilirea îndrumătorului şi evaluatorului funcţionarilor 
publici debutanţi pentru perioada de stagiu, în vederea promovării în gradul profesional 
următor; 

yy) întocmeşte referatul şi dispoziţia de numire a comisiilor de concurs şi a celor de 
soluţionare a contestaţiilor; 

zz)  creează  şi administrează baza de date în format electronic şi pe suport de hârtie 
referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
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aaa) organizează procedurile privind depunerea  jurământului de credinţă de către 
funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare; 

bbb)  participă la elaborarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al DGASPC Alba ; 

ccc) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 
general. 

ddd)  îndeplineşte şi alte activităţi rezultate din acte normative sau stabilite de 
conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Serviciul Resurse umane şi gestiunea funcţiei publice se subordonează directorului 
general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi 
colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 23 – Serviciul monitorizare, strategii, proiecte, O.N.G. îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 
a)  asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de 

protecţie oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
b) întocmeşte rapoartele semestriale/anuale de activitate ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
c) monitorizează statistic măsurile de protecţie pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru 

persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba; 
d) monitorizează trimestrial aplicarea hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 

specială a copilului şi a persoanei adulte cu handicap; 
e) monitorizează semestrial/anual activităţile de asistenţă sociale pentru copii şi 

persoanele adulte  instituţionalizate/neinstituţionalizate; 
f) centralizează datele necesare şi elaborează proiectul de strategie în domeniul 

asistenţei sociale pe termen mediu şi lung, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, care vor fi 
supuse spre aprobare consiliului judeţean;  

g) monitorizează implementarea programelor prevăzute în strategia de asistenţă socială 
a judeţului Alba, întocmind rapoarte privind stadiul şi evoluţia acestor programe/proiecte; 

h)  realizează evaluările cantitative şi calitative ale activităţii desfaşurate în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în baza indicatorilor 
aprobaţi şi întocmeşte rapoarte detaliate către instituţii/persoane competente şi abilitate; 

i) asigură informarea comunităţilor locale asupra modalităţilor de realizare a activităţilor 
propuse în cadrul strategiilor judeţene în domeniul serviciilor sociale şi protecţiei copilului; 

 j) acordă consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în funcţie de 
nevoile identificate în comunitate; 

k) acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

l) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului în vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială; 

m) monitorizează activitatea organismelor private cu sediul social pe teritoriul judeţului 
Alba acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi 
propune motivat eliberarea/suspendarea ori retragerea acreditării; 

n) asigură legătura cu O.N.G-urile, în scopul organizării, păstrării, reactualizării 
permanente şi administrării unei baze de date care să conţină cuantificat activităţile şi 
experienţa O.N.G.-urilor; 

o) stabileşte şi utilizează un set clar de indicatori pentru evaluarea performanţei 
organizaţionale (ex: numărul serviciilor sociale furnizate, numărul persoanelor deservite, rata 
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de abandon, acumulări non-financiare, calitatea vieţii, rezultatele procesului de furnizare a 
serviciilor sociale - calificare, angajare în câmpul muncii, tratament etc); 

p) confruntă periodic baza de date referitoare la copiii, beneficiari ai unei măsuri de 
protecţie specială cu datele introduse în programul informatic “Evidenţa informatizată a 
copiilor în dificultate din sistemul de protecţie” (CMTIS) introduse de către managerii de caz; 

q) asigură colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

r)  elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la 
restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului aflat în dificultate şi cu handicap din raza teritorială a judeţului; 

s)  întocmeşte programe şi proiecte detaliate pentru realizarea măsurilor cuprinse în 
strategiile referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă 
socială şi protecţie a copilului şi urmăreşte, împreună cu celelalte structuri specializate ale 
DGASPC Alba, implementarea şi finalizarea programelor şi proiectelor aprobate; 

t) evaluează rezultatele comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea 
informaţiilor referitoare la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate; 

u) coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor şi reprezentanţilor administraţiei 
publice locale din judeţ, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, 
asigurându-le îndrumarea metodologică necesară şi asistenţa de specialitate;  

v) caută şi identifică programele naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei 
sociale şi protecţiei copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesarea 
de fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi 
aprobate. 

w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 
general; 

Serviciul monitorizare, strategii, proiecte şi ONG se subordonează directorului general 
adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează 
cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba. 
           Art. 24  -  Compartiment coordonare autorităţi publice locale, îndeplineşte următoarele 
atribuţii specifice : 

a) coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din 
judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

b) coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii 
săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul 
serviciilor publice de asistenţă socială; 

c) acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

d) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 
serviciilor de protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

e) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 
măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii 
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

f) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, 
precum şi a familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 
normative în vigoare; 
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g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 
hotărâri ale consiliului judeţean. 

Compartimentul Coordonare Autorităţi Publice Locale se subordonează Serviciului 
monitorizare, strategii, proiecte şi ONG şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 25  – Serviciul de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii sociale, îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice : 
a) asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 

dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe 
proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat 
privind măsurile de asistenţă socială, elaborate de serviciile locale de asistenţă socială; 

b) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali 
beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţa etnică sau naţionalitate şi 
stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 
furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respecta 
şi sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum 
şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) asigură cunoaşterea standardelor de calitate specifice serviciilor de natură 
instituţională destinate persoanelor adulte şi monitorizează implementarea acestora; 

d) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea, recuperarea şi socializarea 
persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

e) completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în 
dificultate,   identificând nevoile şi mijloacele de intervenţie; 

f) acţionează în permanenţă pentru identificarea discriminarilor, cazurilor de 
excluziune socială a persoanelor adulte aflate în dificultate şi ia măsuri pentru clarificarea 
acestora; 

g) acordă consiliere şi asistenţă persoanei şi familiei pentru depăşirea situaţiei de criză 
cu care se confruntă, acţionând în permanenţă pentru refacerea/întărirea capacitaţilor 
individuale şi familiale necesare pentru depăşirea cu forţe proprii a situaţiilor de dificultate; 

h) realizeaza evaluarea cazurilor, analizează posibilitatile de intervenţie şi stabileşte 
planul de eervicii şi planul de intervenţie; 

i)  realizează evaluarea situaţiei economico-socialo-medicale a persoanelor vârstnice 
şi/sau cu handicap conform grilei naţionale de evaluare; 

j)  colaborează cu comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea 
identificării şi soluţionării diferitelor sesizări referitoare la încadrarea în grade de handicap şi 
propune intervenţia specializată; 

k) asigură intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de dificultate în care se găsesc 
persoanele adulte; 

l)  constitutie o evidenţă proprie a cazurilor de persoane adulte aflate în dificultate; 
m) facilitează persoanei adulte accesul la servicii şi instituţii în funcţie de nevoile 

identificate ale acestora; 
n) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera 

opinie; 
o) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în 

situaţii de nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a acestora; 
p) se autosesizează şi răspunde sesizărilor venite din judet cu referire la diferite 

situaţii de criză în care se găsesc persoanele adulte; 
q) culege date şi informaţii cu privire la persoanele adulte aflate în nevoi sociale şi 

face propuneri pentru luarea măsurilor ce se impun; 
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r) acţionează pentru re/integrarea socială şi familială a persoanelor institutionalizate şi 
pentru refacerea capacitaţilor individuale necesare depăşirii cu forţe proprii a situaţiilor de 
dificultate; 

s) propune şi pune în aplicare măsuri de soluţionare a cazurilor, dacă este cazul 
inclusiv prin separarea temporară a persoanei adulte de mediul său natural; 

t) monitorizează cazurile pentru o perioada  de cel putin trei luni de la depăşirea 
situaţiei de criză sau de la data soluţionării lor; 

u) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi propune 
instituţiilor şi autoritaţilor măsuri pentru eliminarea disfuncţiilor; 

v) actionează în permanenţă pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
colaborând cu reprezentanţii societaţii civile pentru facilitarea participării acestora la viaţa 
comunităţii; 

w) realizează metodologii şi instrumente de lucru pentru instituţiile aflate în 
coordonarea sa şi asigură, la solicitarea altor instituţii de rezidenţă, informaţii necesare pentru 
organizarea activităţii de natură medico-socială; 

x) menţine în permanenţă legătura cu AJOFM în vederea re/integrarii profesionale a 
persoanelor adulte cu handicap; 

y) menţine legatura cu autoritaţile locale pentru identificarea şi soluţionarea cazurilor 
în care sunt implicate persoanele adulte sau cu handicap; 

z) acordă autoritaţilor locale sprijin metodologic la înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor 
comunitare destinate persoanelor cu handicap; 

aa) dă avizul, la propunerea autoritaţilor locale pentru angajarea asistentului personal al 
persoanei adulte cu handicap; 

bb) urmăreşte, prin menţinerea legăturii cu autoritaţile locale şi prin evaluări periodice, 
activitatea asistentului personal şi modul în care acesta asigură respectarea drepturilor 
persoanei cu handicap; 

cc) dezvoltă relaţii de colaborare cu alte instituţii şi servicii care au atribuţii în 
soluţionarea optimă a cazurilor intrate în evidenţa (unităţi şi cabinete medicale,  DSP, IJP, 
etc); 

dd) monitorizează permanent şi efectuează verificări periodice asupra modului de 
îngrijire a persoanei adulte instituţionalizate în instituţiile autoritaţilor publice, ale ONG-
urilor, organizaţiilor cultelor etc; 

ee) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării 
marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, adulte şi/sau cu handicap; 

ff) ţine legatura cu instituţii (Casa de Pensii, CAR etc), organizaţii nonguvernamentale 
şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru promovarea asistenţei şi îngrijirii la domiciliu; 

gg) soluţionează, în condiţiile legii, cererile persoanelor cu handicap, referitoare la 
acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor; 

hh) întocmeşte baza de date privind acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor pentru 
persoanele cu handicap; 

ii) întocmeşte evidenţele primare şi documentele care stau la baza plăţii drepturilor 
persoanelor cu handicap,  care vor fi înaintate serviciului financiar contabil şi biroului buget, 
în vederea efectuării plăţii; 

jj) comunica la termene stabilite Serviciului financiar-contabil facturile emise de 
prestatorii de servicii pentru persoanele cu handicap;  

kk) întocmeşte şi actualizează baza de date proprie a persoanelor cu handicap din 
evidenţa instituţiei; 

ll) instrumentează dosarul persoanei cu handicap pentru a asigura existenţa datelor şi 
informaţiilor necesare efectuării plăţilor tuturor drepturilor acestora; 
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mm) prelucrează datele şi informaţiile şi stabileşte prin decizii individuale 
drepturile băneşti ale persoanelor cu handicap; 

nn) asigură operativitatea bazei de date a plaţilor, tipăreşte mandatele şi le expediază 
către Poştă, asigură plăţile în conturile personale etc; 

oo) urmăreşte debitele şi recuperarea acestora; 
pp) predă către asociaţiile persoanelor cu handicap, pe baza de protocoale, liste 

nominale ale beneficiarilor facilitaţilor prevăzute de lege; 
qq) asigură acordarea facilitaţilor prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; 
rr) ţine legătura cu prestatorii de servicii în vederea asigurării corectitudinii acordării 

drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap; 
ss) ţine evidenţa biletelor de transport interurban ce se acordă persoanelor cu handicap 

şi asigură necesarul de bilete pentru acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap; 
tt) menţine legătura cu alte instituţii implicate în acordarea drepturilor şi facilitaţilor 

persoanelor cu handicap; 
uu) verifică corectitudinea tuturor situaţiilor justificative de plată sosite din partea 

prestatorilor de servicii; 
vv) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 
 
Serviciul de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii sociale se subordonează directorului 

executiv care coordonează domeniul de protecţie a persoanelor adulte şi/sau cu handicap şi 
colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 
 

Art. 26  - Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap îndeplineşte 
următoarele atribuţii specifice: 

    a)   efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul 
propriu sau la domiciliul persoanei; 

    b)   întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap 
evaluată; 

    c)   recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei 
persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

    d)  avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie 
de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu 
handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din 
localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap; 

    e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 
profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

   f)   recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
   g) realizează activităţi de informare privind drepturile şi obligaţiile persoanelor cu 

handicap; 
   h) realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi 

familiile acestora ; 
   i)  iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul 

problematicii persoanelor cu handicap ;  
   j)   propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia 

specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de 
asistenţă socială şi socio-medicală ; 

   k)   realizează evaluările medicale conform criteriilor pentru persoanele solicitante; 
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   l)    realizează evaluările sociale pentru persoanele solicitante; 
   m)  realizează evaluările psihologice pentru persoanele solicitante; 
   n)   înaintează comisiei raportul de evaluare complexă semnat de catre membrii 

echipei; 
   o)   propune comisiei de evaluare programul de recuperare si integrare; 
   p)  asigură consiliere în situaţii de criză; 
   q)   asigură consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, 

familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 
   r)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 
 
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se subordonează 

directorului executiv care coordonează domeniul de protecţie a persoanelor adulte şi/sau cu 
handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 27 – Compartiment - Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap 

solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă; 
b) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de 

evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de 
evaluare complexă; 

c) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale 
şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

d) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 
e) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 
f) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
g) gestionează registrul de procese-verbale; 
h) gestionează registrul de contestaţii; 
i) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare; 
j) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de 

evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de 
reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte 
documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a 
avut loc şedinţa; 

k) secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor, are 
obligaţia participării la şedinţe; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 
general; 

 
Compartimentul - Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

se subordonează Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi 
colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 28 – Serviciul protecţie de tip rezidenţial copii îndeplineşte următoarele atribuţii  

specifice: 
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a) acţionează în virtutea respectarii promovarii cu prioritate a interesului superior al 
copilului, al valorizării şi promovării respectului de sine al fiecarui copil, al egalizării şanselor 
şi nediscriminării, al respectării istoriei personale, a personalitaţii, a familiilor biologice şi 
tradiţiilor copilului, al respectului faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii 
copilului; 

b) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 
eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentante 
pentru copil; 

c) identifică cazurile de copii/familii în dificultate prin solicitare directă, referire din 
partea altui serviciu sau instituţie, semnalare sau sesizare scrisă sau telefonică sau 
autosesizare; 

d) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 
familiilor acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului în situaţiile când se impune instituirea 
unei măsuri de protecţie specială pentru copii; 

e) înaintează către comisia pentru protecţia copilului/instanţe judecătoreşti propuneri 
de instituire a măsurilor de protecţie specială pentru copii; 

f) asigură instrumentarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială care 
beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie rezidenţial în conformitate 
cu standardele managementului de caz; 

g) coordonează şi răspunde de activitatea specifică a structurilor rezidentiale din 
subordine;  

h) monitorizează şi evaluează respectarea standardelor minime obligatorii în cadrul 
structurilor subordonate; 

i) întocmeşte documentaţia în vederea obţinerii licenţelor de funcţionare şi de acreditare 
pentru serviciile sociale de tip rezidential; 

j) proiectează, împreună cu şefii de centre, proiectele instituţionale în conformitate cu 
standardele în vigoare; 

k) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea 
reintegrării în mediul său familial; 

l) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil, la încetarea măsurii de protecţie 
specială prin reintegrarea copilului în familia sa; 

m) elaborează, împreună cu şefii/coordonatorii activităţilor din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Alba proiectele care vor cuprinde 
strategiile anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi 
dezvoltarea sistemului de protecţie rezidenţială; 

n) depune diligenţele necesare pentru integrarea în societate a tinerilor care au 
beneficiat de măsuri de protecţie specială în unităţile de ocrotire; 

o) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor 
instituţionalizaţi în instituţii de protecţie de tip rezidenţial; 

p)  verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a 
copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie în sistem rezidenţial în vederea 
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 
general; 

Serviciul  protecţie de tip rezidenţial copii se subordonează directorului general 
adjunct în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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Art. 29 – Serviciul protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă copii 
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) acţionează în virtutea respectarii promovarii cu prioritate a interesului superior al 
copilului, al valorizării şi promovării respectului de sine al fiecarui copil, al egalizării şanselor 
şi nediscriminării, al respectării istoriei personale, a personalitaţii, a familiilor biologice şi 
tradiţiilor copilului, al respectului faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii 
copilului; 

b) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 
eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentante 
pentru copil; 

c) identifică cazurile de copii/familii în dificultate prin solicitare directă, referire din 
partea altui serviciu sau instituţie, semnalare sau sesizare scrisă sau telefonică sau 
autosesizare; 

d) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 
familiilor acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului în situaţiile când se impune instituirea 
unei măsuri de protecţie specială pentru copii; 

e) întocmeşte proiectul planului individualizat de protecţie şi a raportului referitor la 
ancheta psiho-socială a copilului; 

f) implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi implementare a 
planului individualizat de protecţie/planului de servicii, asigurându-se că beneficiarii au 
responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în 
acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale;  

g) înaintează către comisia pentru protecţia copilului/instanţe judecătoreşti propuneri 
de instituire a măsurilor de protecţie specială pentru copii; 

h) asigură instrumentarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială care 
beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie familial în conformitate cu 
standardele managementului de caz; 

i) asigură sprijin şi asistenţă specializată copilului şi familiei acestuia la solicitarea 
acestora; 

j) menţine legătura cu familia naturală/lărgită a copiilor pentru care sunt desemnaţi 
manageri de caz, pregăteşte reintegrarea în familia naturală a copiilor şi asigură monitorizarea 
post-reintegrare pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; 

k) asigură evaluarea capacităţii persoanelor sau familiilor de plasament/tutorilor de a 
oferi îngrijire potrivită copiilor pentru care se instituie o măsură de protecţie specială; 

l) asigură evaluarea psihologică periodică a copiilor/tinerilor aflaţi în sistemul de 
protecţie de tip familial; 

m) semnalează situaţia de criză iminentă în care se afla copilul/tânărul cu 
comportament delincvent şi asigură, dacă este cazul, în regim de urgenţă, scoaterea din 
mediul cu factor ridicat de risc a copilului/tânărului aflat în dificultate, identificarea acestuia 
şi asigură intervenţia conform principiilor managementului de caz; 

n) asigură asistenţă, sprijin şi facilitează acordarea de servicii de consiliere şi terapie 
familiei naturale sau substitutive a copilului delincvent; 

o) realizează evaluarea riscului de recidivă, a gradului de pericol social, a situaţiei 
materiale şi a competenţei morale şi parentale a familiei naturale sau substitutive a copilului 
delincvent; 

p) determină opinia copilului delincvent capabil de discernamant cu privire la faptele 
sale, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept, prin servicii de 
consiliere şi sprijin; acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea 
reintegrării în mediul său familial; 
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q) reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a copilului pentru 
care s-a instituit o măsură de protecţie specială în vederea menţinerii, modificării sau revocării 
măsurii stabilite; 

r) coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea asistenţilor maternali 
profesionişti; 

s) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor protejaţi prin 
măsuri alternative; 

t) pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii 
săi naturali sau familia sa lărgită şi între  copil şi asistent maternal; 

u)  întocmeşte proiectul de integrare şi reintegrare a copilului aflat în plasament la 
asistent maternal, monitorizează şi evaluează aceste relaţii; 

v) acordă suport şi consiliere copilului, familiei naturale şi asistentului maternal 
profesionist; 

w) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti 
revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi; 

x) asigură măsuri necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului şi a 
persoanei adulte aflate în nevoie; 

y) identifică familiile/persoanele care pot lua în plasament copilul; 
z) monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii pe toată 

durata acestei măsuri, 
aa) participă la evaluarea persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, 

în condiţiile legii; 
bb) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 
Asistenţii maternali profesionişti atestaţi conform H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile 

de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist 
sunt sub coordonarea Serviciului protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă. 

Serviciul  protecţie de tip familial se subordonează directorului general adjunct în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
 

Art. 30 – Biroul adopţii şi postadopţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) face propuneri vizând strategia judeţeană în domeniul adopţiei, referitoare la 

obiectivele generale şi operaţionale anuale; 
b) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 
c) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte 

ca finalitate adopţia internă; 
d) asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind 

consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 
e) asigură determinarea compatibilităţii copil-familia potenţial adoptatoare pe baza 

nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta; 
f) oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete 

despre procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente;  
g) oferă persoanei/ familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta posibilitatea de a întâlni 

persoane/ familii care au adoptat, prin organizări de întâlniri cu grupuri suport; 
 h) asigură evaluarea familiei/ persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul 

superior al  copilului; 
i) oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia 

planului individualizat de protecţie este adopţia, precum şi pentru familia extinsă; 
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j) asigură informarea părinţilor copilului sau, după caz, al reprezentantului legal al cărui 
consimţământ la adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în 
special asupra încetării legăturii de rudenie cu copilul; 

 k) asigură consilierea şi informarea persoanei /familiei potenţial adoptatoare cu privire 
la etapele adopţiei şi ceea ce implică adopţia, organizând programe de pregătire pentru 
acestia; 

l) asigură servicii de sprijin, consiliere şi informare familiilor adoptatoare, copiilor 
adoptaţi şi familiilor biologice; 

m) asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi 
părinţii săi adoptivi pe întrega perioadă prevăzută de lege, întocmind atât rapoarte bilunare în 
urma încredinţării în vederea adopţiei cât şi rapoarte trimestriale post adopţie; 

n) asigură monitorizarea post adopţie şi evidenţa rapoartelor întocmite în acest sens; 
o) asigură închiderea cazurilor la sfârşitul perioadei prevăzute de lege; 
p) furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul post adopţie, în funcţie 

de nevoile identificate; 
q) ţine evidenţa serviciilor de care beneficiază copilul şi/ sau familia adoptatoare; 
r) fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi proiectele 

hotărârilor pe care DGASPC Alba le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, în 
domeniul său de activitate; 

s) întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general şi proiectele de Hotărâri 
promovate de DGASPC Alba. 
 

Biroul adopţii şi postadopţii funcţionează în subordinea directă a directorului general şi  
colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba.    

  
Art. 31 - Biroul Telefonul copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 

superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare; 
b) realizează evaluarea nevoilor imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind 

expunerea copilului la abuz, neglijare şi exploatare; 
c) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi 

soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia; 
d) contactează asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială de la 

nivelul consiliilor locale ori alte persoane resursă din comunitatea respectivă, şi anume din 
poliţie şi servicii de specialitate  pentru a se evalua cât mai repede cazul, în situaţia în care 
timpul de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz 
indică pericol iminent pentru viaţa copilului; 

e) asigură înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a 
copilului şi intervenţia promptă în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile; 

f)  primeşte semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului şi 
asigură consilierea telefonică în aceste situaţii, intervenind prompt în cazurile urgente prin 
intermediul unei echipe mobile; 

g) monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială 
în care funcţionează; 

h) identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi 
îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 
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i)  asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în 
familie şi agresorilor familiali; 

j) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 
superior al  copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare. 

k) realizează materiale promoţionale pentru copii, părinţi, profesionişti şi alţi membri 
ai comunităţii, care conţin informaţii relevante despre rolul său în comunitate, accesarea şi 
modul de funcţionare; 

l) sprijină realizarea anuală de campanii de informare, educare şi comunicare a 
comunităţii cu privire la problema abuzului, neglijării şi exploatării copilului; 

m) editează rapoarte statistice şi publică date relevante în mass-media în mod periodic; 
n) organizează o bază de date cu informaţii utile despre serviciile comunitare pentru 

copil şi familie din cel puţin următoarele domenii: social, inclusiv protecţia copilului şi 
protecţia persoanelor cu dizabilităţi, medical, educaţional, poliţie, justiţie; 

o) evaluează nevoile imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea 
copilului la abuz, neglijare şi exploatare; 

p) asigură completarea fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor 
de abuz, neglijare sau exploatare în termen maxim de 12 ore de la consemnarea convorbirii ; 

q) transmite fişele de semnalare la serviciul public specializat pentru protecţia 
copilului, în termen maxim de 24 ore de la completarea acestora pentru alcătuirea evidenţei 
primare a acestor situaţii şi coordonarea intervenţiei ; 

r) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi               
soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia; 

s) furnizează informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către serviciile 
corespunzătoare, inclusiv îi reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate în 
domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării atunci când 
soluţionarea problemei prezentate depăşeşte competenţele; 

t)  desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a clienţilor pentru depăşirea unei 
situaţii de criză; 

u) respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor, cu excepţia datelor 
referitoare la persoana care semnalează cazul;  

v) elaborează planurile locale de acţiune referitoare prevenirea şi combaterea 
exploatării copiilor prin muncă; 

w) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la 
care există riscul de exploatare prin muncă; 

x) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pentru cazuri atât de 
exploatare cât şi de risc al exploatări şi asigură pregătirea acestora în funcţie de resursele 
disponibile; 

y) monitorizează comunităţile vulnerabile de pe raza judeţului Alba suspectate pentru 
exploatarea prin muncă a copiilor şi sprijină înfiinţarea punctelor focale în aceste comunităţi 
cu aportul autorităţilor locale; 

z) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă; 
aa) identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la DGASPC Alba 

prin completarea fişei de semnalare pentru fiecare copil în parte sau, în situaţia de urgenţă 
prin apelarea telefonului copilului şi victimelor violenţei în familie; 

bb) identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, şi 
furnizează informaţii pentru completarea fişei de monitorizare; 

cc) elaborează planul de acţiune pentru combaterea celor mai grave forme de muncă 
ale copiilor; 
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dd) identifică soluţii pentru retragerea copiilor din cele mai grave forme de muncă 
(strategii, planuri de acţiune, servicii directe, înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii); 

ee) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copilului; 

ff) elaborează procedurile interne de funcţionare a Echipei Intersectoriale Locale; 
gg) oferă informaţii pertinente, specifice domeniului de activitate, Echipei 

intersectoriale locale la solicitarea acesteia sau a oricărui membru al acesteia; 
hh) organizează întâlnirile lunare ale Echipei Intersectoriale Locale şi elaborează 

raportul privind activitatea acesteia; 
ii) asigură respectarea procedurilor de lucru privind „Exploatarea copiilor prin 

muncă”; 
jj) întocmeşte situaţia trimestrială cu sesizările  privind cazurile de exploatare prin 

muncă a copilului pe care o transmite Unităţii Specializate în Munca Copilului din cadrul 
Direcţia Generală Protecţia Copilului; 

kk) sensibilizează opinia publică şi factorii de decizie cu privire la consecinţele 
angajării premature în muncă asupra dezvoltării copilului, familiei sale şi asupra comunităţii; 

ll) organizează întâlniri şi seminarii cu reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor 
relevante pe plan local, inclusiv cu patronate si sindicate; 

mm) iniţiază programe menite sa previna munca copiilor şi/ sau retragerea copiilor 
din muncă şi oferirea de alternative copiilor şi familiilor lor;  

nn) lansează campanii de sensibilizare împotriva muncii copilului; 
oo) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii 

Direcţiei generale. 
 
Biroul telefonul copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea exploatării 

prin muncă se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
 

Art. 32 – Serviciul de evaluare complexă pentru copii îndeplineşte următoarele 
atribuţii specifice: 

a) identifică, evaluează şi monitorizează copiii cu dizabilităţi care au nevoie de servicii, 
intervenţii şi asistentă, analizând din punct de vedere social şi medical situaţia 
copiilor/tinerilor cu deficiente/handicap şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului măsuri 
de protecţie a copilului cu handicap aflat în dificultate, pe baza raportului de evaluare 
complexa, a planului de servicii personalizat şi al propunerii privind încadrarea copilului într-
o categorie de persoane cu handicap şi orientarea şcolară a acestora;  

b) urmăreşte ca propunerile de încadrare într-un grad de handicap, precum şi cele care 
se referă la orientarea şcolară să se facă pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii 
specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege; 

c) realizează evaluarea complexă, comprehensivă şi multidimensională a copilului, 
familiei acestuia şi mediului în care trăieşte; 

d) întocmeşte planul individualizat de protecţie socială a copilului imediat după 
primirea cererii de instituire a unei măsuri de protecţie specială; 

e) elaborează şi implementează planul de servicii personalizat cu implicarea copiilor şi a 
familiilor acestora, asigurandu-se că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le 
cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest sens contracte de acordare a 
serviciilor sociale; 
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f) acordă sprijin şi asistenţă familiilor pentru facilitarea accesului copiilor/tinerilor la 
servicii de specialitate în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în planul de servicii 
personalizat;    

g) monitorizează şi re-evaluaează periodic progresele înregistrate, deciziile şi 
intervenţiile specializate;  

h) realizează programe de educare continuă a parinţilor care au copii cu 
deficiente/handicap;  

i) efectuează  reevaluarea  anuală  a  copiilor  care  necesită încadrarea într-o categorie 
de persoane cu handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel 
putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; cererea de 
reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat 
condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu 
handicap ; 

j) efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţă, la cererea părintelui sau a 
reprezentantului legal formulată cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de 
valabilitate  a certificatului sau în situaţia în care se constată schimbarea condiţiilor pentru 
care s-a eliberat certificatul de expertiză şi orientare şcolară; 

k) evaluarea/reevaluare se realizează în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, iar în 
cazuri excepţionale echipa pluridisciplinară se deplasează la domiciliul copilului; 

l) realizează şi completează baza de date privind copiii cu nevoi speciale; 
m) întocmeşte/completează dosarul unic al copilului cu nevoi speciale, dosar care 

cuprinde: copie după certificatul de naştere, copie după buletinul unuia dintre părinţi, 
certificat medical de la medicul specialist, alte acte care susţin diagnosticul medical, trimitere 
de la medicul de familie, evaluare psihosocială; 

n) întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de servicii personalizat şi 
propune comisiei încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea 
şcolară şi după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie; 

o) monitorizează realizarea planului de servicii personalizat; 
p) îndrumă şi controlează activitatea specifică din structurile funcţionale subordonate 

metodologic; 
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general. 
 
Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii se subordonează directorului general 

adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi 
colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 33-  Compartimentul Management de caz pentru copii cu handicap îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 
a) elaborează şi implementează planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, 

prevazut de art. 21 din H.G. nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare 
a comisiei pentru protectia copilului; 

b) completează planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din familie care necesită 
încadrare într-un grad de handicap, cât şi pentru cei care necesită orientare 
şcolară/profesională sau care necesită ambele acţiuni; 

c) completează planul individualizat de protecţie care conţine şi planul de recuperare 
pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în protecţie specială, respectiv copii plasaţi în familia lărgită, 
familia substitutivă (familii de plasament şi asistent maternal) sau în servicii rezidenţiale;  
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d) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 
eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentative 
pentru copil; 

e) realizează evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei 
sale/reprezentantului legal, care au solicitat protecţie socială, în context sociofamilial, în 
vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora; 

f) sprijină implicarea activă a copilului şi a familiei sale/reprezentantului legal în toate 
demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz; 

g) verifică modul de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea 
obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare 
serviciu/activitate; 

h) asigură comunicarea eficientă între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 
i) centralizează şi monitorizează date referitoare la copiii cu dizabilităţi, încadraţi într-un 

grad de handicap şi pentru cei care a fost eliberat un certificat de orientare şcolară, aflaţi în 
familie, în centrele de plasament sau în cadrul organismelor private autorizate care desfăşoară 
activităţi în domeniul protecţiei copilului de pe raza judeţului Alba; 

j) acţionează în virtutea respectării promovării cu prioritate a interesului superior al 
copilului, a egalizării şanselor şi nediscriminării, a respectării istoriei personale, a respectului 
faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii copilului; 

k) dispune de proceduri şi regulamente ce respectă şi sprijină drepturile beneficiarilor în 
ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi participarea egală a acestora în 
procesul de furnizare a serviciilor sociale;  

l) identifică cazurile de copii/familii în dificultate prin solicitare directă, referire din 
partea altui serviciu sau instituţie, semnalare sau sesizare scrisă sau telefonică sau 
autosesizare ; 

m) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 
familiilor acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului în situaţiile când se impune instituirea 
unei măsuri de protecţie specială pentru copii ; 

 
Compartimentul Management de caz pentru copii cu handicap se subordonează 

directorului general adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 34 – Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecţia copilului de 

către copii şi aduce la cunoştinţa acestora procedurile şi modul de soluţionare a cererii; 
b) asigură întocmirea, în baza propunerilor asistenţilor sociali şi a altor persoane 

îndreptăţite, a ordinii de zi a şedinţelor şi o comunica membrilor Comisiei pentru Protectia 
Copilului;  

c) asigură convocarea persoanelor chemate în faţa comisiei, cu respectarea regulilor 
procedurale; 

d) asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a audierilor şi dezbaterilor ce au 
loc în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale caror pagini 
sunt numerotate şi poartă ştampila comisiei, precum şi semnatura secretarului comisiei; 

e) asigură redactarea hotărârilor comisiei, precum şi comunicarea acestora, în 
conformitate cu regulile procedurale; 

f) înregistrează dosarul fiecarui caz supus dezbaterii în şedinţele comisiei şi 
transmiterea acestuia catre compartimentul competent al DGASPC Alba; 
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g) primeşte şi înregistrează în registrul general de intrare-ieşire al comisiei 
corespondenţa acesteia cu celelalte comisii din ţara, cu autorităţi şi instituţii centrale sau 
locale, cu familiile, persoanele sau organismele private autorizate sau orice alta 
corespondentă, în ordinea primirii acesteia; 

h) păstrează corespondenţa comisiei în dosare constituite potrivit Nomenclatorului 
actelor Comisiei pentru protecţia copilului; 

i) urmăreşte constituirea şi reactualizarea periodică a dosarului cu acte normative 
aplicabile în domeniul protecţiei copilului; 

j) întocmeşte situaţiile statistice şi rapoarte cu privire la activitatea comisiei; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general. 
 
Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului se subordonează 

directorului general şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
 

Art. 35 – Birou -/ Departamente  Servicii Sociale Alba Iulia, Blaj, Abrud, Cugir, Ocna 
Mureş, prin intermediul Centrului de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării 
Copilului în Familie şi a Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii,  îndeplinesc 
următoarele atribuţii specifice : 

a) asigură activităţile specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba la nivelul localităţilor din zonele repartizate; 

b) întocmeşte proiectul planului individualizat de protecţie şi a raportului referitor la 
ancheta psihosocială a copilului; 

c) reevaluează şi monitorizează, conform legii, măsurile de protecţie pentru copiii din 
zona arondată; 

d) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti 
revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi, 
de serviciile locale; 

e) pregăteşte, cu sprijinul autorităţii publice locale, integrarea sau reintegrarea 
copilului în familia sa, într-o familie substitutivă  sau în familia adoptivă, după caz; 

f) pune la dispoziţia Serviciului protecţie de tip familial date cu privire la 
părinţii/rudele copiilor instituţionalizaţi sau alte familii identificate pe raza teritorială 
arondată, pentru găsirea de alternative la protecţia în sistem rezidenţial; 

g) colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială la monitorizarea copilului ce a 
revenit în familia naturală/extinsă dintr-un centru de plasament, solicitându-le acestora 
întocmirea unor rapoarte trimestriale; 

h) identifică şi evaluează persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti şi 
monitorizează activitatea acestora; 

i) întocmesc raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului aflat în dificultate, 
provenit din zona arondată şi propune Comisiei stabilirea unei măsuri de protecţie; 

j) efectuează demersurile  necesare pentru clarificarea situaţiei socio-juridice a 
copilului plasat unei familii sau persoane; 

k) identifică familii sau persoane cărora să le poată fi plasaţi copii, cu prioritate printre 
rudele acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv; verifică soluţiile propuse de serviciile 
specializate ale consiliilor locale în acest domeniu; 

l) monitorizează împreună cu serviciile specializate locale, modul în care sunt 
respectate drepturile copilului aflat în dificultate în familia naturală sau substitutivă; 

m) acordă asistenţă şi sprijin familiilor/persoanelor care au primit în plasament  pentru 
asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 
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n) consiliază şi sprijină  copilul, capabil de discernământ cu privire la poziţia sa faţă 
de măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt; 
asigură asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului copilului la libera exprimare a opiniei sale; 

o) oferă fiecărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaţie ce reprezintă încălcări sau 
nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv despre orice formă de abuz sau neglijenţă suferite 
din partea familiei sau  a terţelor persoane în vederea demarării unui proces decizional pentru 
rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime; 

p) oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenţă şi sprijin pentru implicarea 
sa în procesul decizional referitor la orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta 
interesele; 

q) oferă copilului capabil de discernământ toate informaţiile pertinente şi utile 
referitoare la drepturile sale; 

r) consiliază şi asistă  copilul capabil de discernământ pentru a afla opinia sa; 
s) asigură respectarea drepturilor copilului, apărarea drepturilor copilului şi apărarea 

intereselor sale legitime; 
t) pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii 

săi naturali sau familia sa lărgită, copil şi asistent maternal, copil şi familia potenţial adoptivă; 
u)  întocmeşte proiectul de integrare şi reintegrare a copilului, monitorizează şi 

evaluează aceste relaţii; 
v) acordă suport şi consiliere copilului,  familiei naturale,  asistentului maternal,  

familiei adoptive şi persoanelor de referinţă pentru copil; 
w) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti 

revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi; 
x)  informează prin coordonatorul desemnat  directorul general adjunct din domeniul 

asistenţei sociale cu privire la activitatea serviciului precum şi orice neregulă apărută; 
y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 
 
Birou -/ Departament Servicii Sociale Alba Iulia, Cugir, Blaj, Abrud şi Ocna Mureş se 

subordonează directorului general adjunct din domeniul protecţiei copilului, iar Birou 
Departamente servicii sociale Abrud şi Blaj se subordonează administrativ şi Serviciilor 
comunitare în structura cărora funcţionează, toate colaborând cu serviciile funcţionale din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 36 – Directorul executiv (economic) îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului financiar contabil,  
şi a Serviciului achiziţii, patrimoniu tehnic şi administrativ.  

b) elaborează, împreună cu directorii generali adjuncţi şi directorul executiv, studii de 
specialitate pentru eficientizarea costurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba referitoare la unităţile funcţionale ale acesteia; 

c) analizează împreună cu directorii generali adjuncţi şi directorul executiv costurile 
proiectelor de dezvoltare instituţionale pe noi servicii şi structuri; 

d) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e) răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor 
bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii; 

f) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele 
stabilite de lege  a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare; 

g) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni 
financiare;  
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h) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
         i) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii, 
respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate; 
          j)  urmăreşte modul de administrare a patrimoniului instituţiei; 

k) urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi 
propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia; 

l) propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal 
din structurile subordonate; 

m) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 
din cadrul direcţiei; 
         n)  participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 
         o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  
 

Art. 37 – Serviciul financiar contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 
a) organizează şi conduce contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind 
documentele justificative privind operaţiunile patrimoniale şi urmărind ţinerea corectă şi la zi 
a acestora; 

b) ţine contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, a 
valorilor materiale cantitativ şi valoric, a obiectelor de inventar, a mijloacelor băneşti, a 
clienţilor şi furnizorilor, a salariilor, a obligaţiilor şi a creanţelor, a veniturilor pe surse de 
venituri după natura lor; 

c) planifică, coordonează, organizează şi controlează ţinerea evidenţei contabile 
bugetare; 

d) exercită activitatea de control financiar preventiv; 
e) întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru urmărirea înregistrării corecte în 

contabilitate a operaţiunilor patrimoniale; 
f ) întocmeşte dări de seamă contabile trimestriale şi anuale, contul de execuţie al 

bugetului şi orice alte situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau 
Trezorerie; 

g ) întocmeşte registrele contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
h ) ţine evidenţa plăţilor de casă  şi a  cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei 

bugetare; 
i) evaluează elementele patrimoniale pe baza inventarierii, cel puţin o dată pe an şi în 

alte situaţii prevăzute de lege; 
j) asigură întocmirea execuţiei de casă  şi a bilanţului contabil; 
verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele 

de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.; 
k) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între 

Ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci ş.a.; 
l) răspunde în faţa organelor de control asupra modului de cheltuire a fondurilor 

financiare; 
m)  ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin 

conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare şi pe destinaţia sumelor; 

n) organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi a plaţilor din surse 
extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legal 
încheiate;  
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o) execută anual sau ori de cate ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoaterea 
din funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, dupa caz, a bunurilor pentru care s-a 
aprobat aceasta; 

p) întocmeşte şi depune la Direcţia Generală Protecţia Copilului şi Direcţia Generală 
Protecţia Persoanelor cu Handicap, fişa de monitorizare pentru activitatea economico-
financiară a DGASPC Alba; 

r)  ţine registrul de evidenţă a bunurilor din patrimoniul instituţiei, a bunurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al judeţului date în administrarea DGASPC Alba; 

s) urmăreşte derularea activităţilor de casierie a DGASPC Alba; 
t) întocmeşte fişele mijloacelor fixe, evidenţiează şi înregistrează în contabilitate 

imobilizările şi amortizăril mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC Alba; 
u) ţine evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri etc.; 
v) ţine evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori; 
w) întocmeşte bugetul proiectelor, programelor şi activităţilor proprii;  
x) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor contabile; 
y) elaborează proiectele bugetelor anuale ale DGASPC Alba, precum şi previziunile de 

buget pe termen mediu şi lung, pe care le supune avizării Colegiului Director al DGASPC 
Alba şi aprobării Consiliului JudeţeanAlba; 

z) analizează propunerile de buget ale instituţiilor subordonate şi le centralizează în 
vederea cuprinderii lor în bugetul general; 

aa) organizează evidenţa angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru 
fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare; 

bb) organizează evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a 
clasificaţiei bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a 
rectificărilor de buget; 

cc) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi compararea datelor 
angajamentelor bugetare aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele 
bugetare disponibile care pot fi angajate; 

dd)  angajează şi ordonanţează cheltuielile bugetare pe baza documentelor justificative; 
ee) efectuează deschideri de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi 

pentru conturile unităţilor subordonate şi verifică încadrarea acestora în planurile aprobate; 
ff) înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei 

unităţi subordonate; 
gg) întocmeşte referate de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din 

domeniul propriu de activitate; 
hh) urmăreşte respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean 

privind alocarea unor sume pe diferitele destinaţii; 
ii) urmăreşte respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pe destinaţii precise stabilite prin Legea bugetului de stat; 
jj) întocmeşte solicitări suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean în 
situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal, indemnizaţii persoane cu 

handicap ş.a.m.d.); 
kk) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor DGASPC Alba; 
ll) asigură asistenţă de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din structura 

DGASPC; 
mm) verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri şi servicii din proiectul planului 

anual de achiziţii în prevederile bugetare; 
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nn) întocmeşte propunerile şi urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor prevazute în 
bugetul propriu al DGASPC Alba pe surse de finanţare şi destinaţii şi informează periodic sau 
la solicitarea conducerii instituţiei despre modul de realizare; 

oo) urmăreste respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în 
limitele stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni; 

pp) întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea 
bugetului DGASPC Alba  pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; 

qq) urmăreşte respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului 
execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; 

rr) organizează inventarierea periodică, cu respectarea prevederilor legale incidente, a 
patrimoniului DGASPC Alba  şi prezintă propuneri de completare, casare sau scoatere din 
funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar; 

ss) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a 
serviciilor şi componenţelor funcţionale din structura DGASPC Alba care au organizata 
contabilitate proprie; 

tt)  se informează şi asigură verificarea stării de funcţionare şi a gradului de uzura al 
mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar din patrimoniul DGASPC Alba  şi propune măsuri 
corespunzatoare;  

uu) asigură păstrarea şi arhivarea documentelor create în conformitate cu prevederile 
legale;  

vv) întocmeşte şi transmite periodic Direcţiei Generale Protecţia Copilului situaţia 
referitoare la cheltuiala/copil/luna în serviciile şi componentele funcţionale ale DGASPC 
Alba; iniţiază propuneri de măsuri de reducere a acestor cheltuieli; 

ww) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 
general; 

 
Serviciul financiar - contabil se subordonează directorului executiv economic şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba.  

 
Art. 38 – Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 
a)  asigură întreţinerea, gospodărirea, administrarea, igienizarea şi 

reparaţiile/îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul DGASPC 
Alba; 

b)  primeşte, centralizează şi înaintează Compartimentului achiziţii publice necesarul 
de bunuri, servicii şi lucrări de la nivelul DGASPC Alba; 

c)  preia şi distribuie către serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul 
DGASPC Alba bunurile achiziţionate în vederea utilizării la nivelul acestora; 

d) răspunde de buna întreţinere şi exploatare a parcului de maşini din dotare; 
e) ţine evidenţa foilor de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică ale 

autovehicolelor; 
f) ţine evidenţa ajutoarelor şi donaţiilor primite şi asigură, repartizarea lor pe unităţile 

din subordine, conform destinaţiei stabilite prin contractul de donaţie; 
g) gestionează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asigurând constituirea, păstrarea, 
selecţionarea şi conservarea fondului arhivistic a acesteia; 

h) ţine evidenţa responsabililor pe obiective cu privire la gestionarea documentelor 
care urmează a fi arhivate; 
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i) colaborează cu sefii celorlalte servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului 
pentru stabilirea traseelor zilnice ale mijloacelor auto din dotare; 

j) eliberează documentele necesare pentru activitatea mijloacelor de transport şi 
verifică încadrarea în cota lunară de carburant; 

k) asigură efectuarea activitaţilor de prospectare de piaţă în cazul achiziţiilor directe 
de bunuri, servicii sau lucrări; 

l) coordonează şi monitorizează activitatea administrativ-gospodarească din 
structurile DGASPC Alba; 

m) participă la inventarierea patrimoniului conform legii contabilităţii şi a normelor de 
inventariere; 

n) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi 
investiţii şi sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate; 

o)  participă la recepţia lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale în  
momentul finalizării acestora; 

p) asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente; 
q) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, energie termică, gaz metan, 

apă-canal, gunoi, prestări servicii, lucrări de reparaţii curente pentru sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, organizează şi asigură efectuarea curăţeniei 
în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente imobilelor, întreţinerea spaţiilor verzi, a 
căilor de acces; 

r) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace 
fixe din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor; 

s) asigură întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând 
DGASPC Alba; 

t) ţine la zi gestiunea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc; 
u) întocmeşte comenzile, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor 

achiziţionate pentru folosinta lor de către personalul de la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

v) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, 
consumabile şi rechizite de birou; 

w) asigură multiplicarea materialelor provenite din activitatea aparatului propriu al 
direcţiei; 

x) organizează şi asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza bunurilor din 
administrarea instituţiei; 

y) verifică aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în imobilele aflate 
în administrare; 

z) verifică aplicarea normelor de protecţia şi sănătatea muncii în toate structurile 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

aa) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi 
recompense pentru angajaţii din serviciu; 

bb) analizează, când este cazul, necesitatea şi oportunitatea propunerilor venite din 
partea componentelor funcţionale ale DGASPC Alba cu privire la achiziţia publică de servicii 
şi lucrări; 

cc)  formulează şi fundamentează propunerile pentru executarea unor investiţii şi 
reparaţii la imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniul şi/sau 
administrarea DGASPC Alba; 

dd)  colaborează la întocmirea documentaţiei (caietul de sarcini-specificaţiile tehnice) 
pentru achiziţia publică de lucrări sau de servicii pentru construcţii, reabilitare, reamenajare, 
instalaţii s.a; 
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ee)  colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice 
contractate; 

ff)  organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie; 
gg)  verifică îndeplinirea calităţii lucrărilor executate, în perioada de garanţie; 
hh) răspunde de întocmirea documentaţiilor necesare pentru cartea tehnică a tuturor 

construcţiilor aflate în patrimoniul şi/sau administrarea DGASPC Alba ; 
ii) pune la dispoziţia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică de 

servicii şi lucrări, analizele tehnice necesare stabilirii ofertei câştigătoare; 
jj)  colaborează cu Compartimentul achiziţii la elaborarea programului anual al 

achiziţiilor publice de servicii şi lucrări pentru aparatul propriu şi structurile exterioare ale 
DGASPC Alba; 

kk)  asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor tehnice necesare pentru achiziţiile de 
servicii şi lucrări şi pentru executarea contractelor subsecvente ; 

ll) întocmeşte şi fundamentează listele de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a 
programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte; 

mm) planifică lucrările de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetul anual; 
nn) asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, conform legislaţiei în vigoare; 
oo) obţine avizele, acordurile şi autorizaţiile de construcţie pentru lucrările de investiţii ; 
pp) verifică şi recepţionează lucrările şi serviciile contractate din domeniul de activitate; 
qq) verifică situaţiile de lucrări, confirmând veridicitatea acestora; 
rr) efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, după expirarea 

perioadei de garanţie ; 
ss) comunică recepţiile Serviciului financiar - contabil în vederea luării în evidenţa 

contabilă şi urmăreşte şi asigură decontările lucrărilor şi serviciilor executate, conform 
contractelor în derulare; 

tt) colaborează cu compartimentele de specialitate în elaborarea de programe şi strategii 
de dezvoltare pe termen mediu şi lung; 

uu) promovează şi derulează proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, 
asigurând  documentaţiile tehnice şi procedurile pentru derularea unor lucrări de investiţii în 
parteneriate, asocieri; 

vv) urmăreşte înregistrarea în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii 
finalizate; 

ww) iniţiează şi promovează procedurile privind aplicarea legislaţiei în domeniul 
conservării bunurilor imobile; 

xx) coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului; 
yy) ţine evidenţa bunurilor imobile (clădiri, terenuri, alte bunuri;) aflate în administrarea 

DGASPC Alba; 
zz) constituie baza de date operaţională a evidenţei patrimoniului; 
aaa) elaborează documentaţiile administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie 

de bunuri imobile ce intră în patrimoniu; 
bbb) asigură prin personal tehnic autorizat de ISCIR, denumit în continuare RSVTI, 

întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de DGASPC Alba 
precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora, în conformitate cu dispoziţiile 
prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR; 

 ccc) RSVTI răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripţiilor tehnice privind 
siguranţa în funcţionare a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat ;  

ddd) prezintă echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de 
Prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–
INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se 
solicită de către ISCIR;  
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eee) ţine evidenţa instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi urmăreşte efectuarea la 
termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;  

fff) urmăreşte pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare 
necesare pentru verificările tehnice oficiale şi participă la efectuarea lor;  

ggg) supraveghează ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu 
prevederile  prescripţiilor tehnice, instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător şi a 
normelor de protecţia muncii;  

hhh) urmăreşte realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de 
verificare tehnică, examinează în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia 
măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;  

iii) afişează la loc vizibil instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat;  

jjj) interzice manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate de persoane 
neautorizate;  

kkk) efectuează instructajul profesional cu manevranţii instalaţiilor sub presiune şi de 
ridicat, conform reglementărilor în vigoare şi organizează reexaminarea periodică a acestora;  

lll) asigură calificarea şi instruirea personalul de deservire a instalaţiilor sub presiune şi 
de ridicat (RSVRTI- ISCIR);  

mmm) asigură realizarea lucrărilor de revizii şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la 
termenele scadente, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat (RSVRTI- ISCIR); 
      nnn) transmite, în termen legal, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul 
următor la ISCIR–INSPECT IT de care aparţine DGASPC Alba;  

ooo) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 
general. 

 
Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ se subordonează directorului 

executiv economic şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
Art. 39 –  Compartimentul achiziţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice al DGASPC Alba pe baza 
propunerilor şi întocmite de către compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate 
şi îl supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judetean Alba; 

c) coordonează şi controlează derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul 
componentelor funcţionale ale DGASPC Alba ; 

d) se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării 
bugetului de venituri şi cheltuielie pentru fiecare an bugetar; 

e) estimează valoarea fiecarui contract de achizitie publica şi propune procedura de 
achiziţie aplicabilă; 

f) asigură publicitatea achiziţiilor publice transmiţând spre publicare în Monitorul 
Oficial, partea a VI-a, anunţurile de intenţie şi de participare privind achiziţiile publice în care 
DGASPC Alba este autoritate contractantă; 

g) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în cadrul 
procedurilor de achiziţie publică desfăşurate la nivelul DGASPC Alba; 

h) asigură organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi urmăreşte 
derularea contractelor de achiziţie publică atribuite; 



 43 

 i) întocmeşte trimestrial raportul cuprinzând datele referitoare la contractele de achiziţie 
publică atribuite de DGASPC Alba şi-l înaintează Direcţiei Generale a Finantelor Publice 
Alba; 

 j) întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; 
 k) ţine evidenţă contractelor de achiziţie publică la nivelul întregii instituţii; 
 l) asigură comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derularii 

contractelor de achizitie publică; 
 m) elaborează împreună cu personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba documentaţia de atribuire pentru achiziţia 
publică de bunuri, servicii şi lucrări; 

  n) întocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice; 
  o) rezolvă contestaţiile, restituie garanţiile de participare, informează ofertanţii despre 

rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a 
ofertelor; 

  p) întocmeşte contractele de achiziţii publică şi ţine evidenţa contractelor de achiziţii 
publice; 

  q) asigură colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor, 
în conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii; 

    r) elaborează Raportul privind contractele atribuite în anul anterior; 
    s) constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice; 
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 
 

Compartimentul achiziţii se subordonează Serviciului achiziţii, patrimoniu, tehnic şi 
administrativ şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 
 

Capitolul VI – Atribuţiile centrului de tranzit 

  
Art. 40 – Centrul de tranzit este un serviciu fără personalitate juridică, care oferă un 

model familial pentru tinerii aflaţi în dificultate, asigurând pe o perioadă determinată de timp 
protecţie, educaţie non-formală, informală, consiliere, sprijin emoţional şi afectiv, dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă si pregătire în vederea integrării  socioprofesionale. 

Scopul principal al  centrului de tranzit este de crea, dezvolta şi aplica un ansamblu de 
măsuri şi proceduri menite  să ducă la formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de 
viaţă independentă pentru tinerii aflaţi în sistemul de protecţie.  

Activităţile desfăşurate într-un centru de tranzit au un caracter personalizat, în funcţie 
de vârsta, nivelul de înţelegere al tinerilor, nivelul de şcolarizare, activităţi menţionate în 
Programele de Intervenţie Specifică.  

 Principalele activităţi care se desfăşoară în centrul de tranzit sunt: 
1. activităţi lucrative zilnice de grup: 

- igienizarea şi întreţinerea spaţiului de locuit; 
- participare la activităţile culinare; 

2. activităţi de învăţare şi socializare: 
- deprinderea abilităţilor de autoservire; 
- învăţarea unor deprinderi de auto-gospodărire; 
- deprinderea unui comportament adecvat diferitelor situaţii sociale; 
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- dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 
- sărbătorirea zilelor onomastice; 
- întâlnirii cu colegii de serviciu şi tinerii din comunitate; 
- participarea tinerilor la activităţi organizate la nivel local: Ziua Naţională a 

României, Zilele Oraşului etc. 
3. alte activităţi: 

- asistenţă şi consiliere juridică şi socială; 
- consultanţă şi consiliere psihologică; 
- asistenţă medicală; 
- asistenţă şi consiliere pentru exprimarea liberă a opiniei tânărului. 

Centrul de tranzit funcţionează în subordinea Serviciului protecţie de tip rezidenţial copii 
din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba. 

 
Capitolul VII – Atribuţiile centrului maternal 

 
Art. 41– (1) Centrul maternal este un serviciu fără personalitate juridică, de tip 

rezidenţial pentru prevenirea separării copilului de parinţii săi, organizat pe model familial a 
cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum 
şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. 

(2) Centrul maternal oferă servicii publice, dupa criterii selective, pentru a ajuta mamele 
singure cu copii să-şi dezvolte potenţialul şi capacitatea de îngrijire a copilului; este locul în 
care mama, îndrumată de profesionişti, poate să reflecteze şi să-şi clarifice dacă are sau nu 
potenţialul şi capacitatea de a asigura îngrijirea, creşterea şi educaţia copilului, conform 
nevoilor acestuia. 

Art. 42 – (1) Centrul maternal îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 

necesare protecţiei cuplurilor mamă-copil care beneficiază de acest tip de serviciu; 
b) asigură, dupa caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, 

îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 
d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor 

lor; 
e) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
f) asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate 

adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
g) asigură intervenţie de specialitate; 
h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de intervenţie personalizat; 
i) urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 

integrarea şi evolutia beneficiarilor în cadrul serviciului; 
j) asigura posibilităţti de petrecere a timpului liber. 

(2) Centrul maternal funcţionează în subordinea directorului general adjunct în 
domeniul protecţiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Capitolul VIII – Atribuţiile centrului de primire în regim de urgenţă 

 
Art. 43 – (1) Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat este un serviciu pentru protecţia copilului, fără personalitate juridică care are drept 
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misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta 
se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă. 

(2) Centrul de primire în regim de urgenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) asigură aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului abuzat, neglijat, exploatat, dar şi a copiilor străzii, prin creşterea şanselor 
de recuperare şi integrare/ reintegrare a acestora în familie ori comunitate şi acordă sprijin şi 
asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea copiilor; 

b) pune în executare prevederile legale cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, conform strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării copilului; 

c) pune în executare prevederile legale cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, conform strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

d) urmăreşte aplicarea corectă şi respectarea standardelor minime obligatorii cu privire 
la problematica copilului abuzat, neglijat, exploatat, copiii străzii; 

e) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 

f) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

g) asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 
h) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor 

lor; 
i) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
j) asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 

cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
k) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
l) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
m) urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie 

specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor şi formulează propuneri vizând completarea sau 
modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 

n) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
o) promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
p) informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite; 
r) asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 

copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 

s) exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Alba şi dispoziţii ale Directorului general al DGASPC Alba. 

(3) Centrul de primire în regim de urgenţă funcţionează în subordinea Serviciului de 
tip rezidenţial copii din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba. 

 
Capitolul IX –Atribuţiile Serviciilor comunitare/Complexului de servicii comunitare 

 
Art. 44 – (1) Serviciile comunitare/complex de servicii comunitare sunt servicii sociale 

specializate, prin intermediul cărora persoanele adulte şi/sau cu handicap, copiii abuzaţi, 
neglijaţi, exploataţi, cu dizabilităţi beneficiază pe lângă serviciile de găzduire şi masă şi de 
servicii personalizate adecvate nevoilor individuale care să le asigure valorificarea 
potenţialului în scopul integrării/reintegrării socio-profesionale. 
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(2) Serviciile comunitare/complex de servicii comunitare au în structura lor centre de 
îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu handicap, centru de recuperare şi 
reabilitare neuropsihiatrică şi case de tip familial. 

Art. 45 – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă funcţionează ca şi componentă funcţională de 
tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Alba având rolul de a asigura 
la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu 
handicap, de a preveni şi combate marginalizarea socială a acestora în vederea integrării lor în 
familie şi comunitate. 

Art. 46 – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

persoanei cu handicap asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din 
dotare; 

b) elaborează şi respectă Regulamentul de Organizare Internă, Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Manualul de proceduri, 
Ghidul beneficiarului, Planul instituţional/ Proiectul instituţional şi Planul anual de activitate 
al unităţii; 

c) asigură realizarea activităţilor de recuperare specifice handicapului şi persoanei; 
d) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în 

pericol siguranţa persoanelor beneficiare; 
e) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap internate, ulterior 

finalizării programelor de recuperare şi integrare profesională sau socială; 
f) asigură aplicarea Planului Judeţean de Asistenţă Socială, în vederea asigurării creşterii 

calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap; 
g) realizează pentru fiecare beneficiar un program individualizat de recuperare, 

readaptare şi integrare socială în concordanţă cu vârsta, sexul, capacităţile, opţiunile proprii; 

h) programul va fi inclus în planul individual de intervenție; 

i) identifică mediile în care poată fi reintegrată orice persoană beneficiară care a parcurs 
programele de recuperare, reabilitare şi a beneficiat de consiliere; 

j) organizează activităţile specifice terapiei ocupaţionale în raport cu restantul funcţional 
al persoanei internate, în vederea reabilitării şi recuperării acestuia; 

k) organizează activităţi de socializare şi culturale; 
l) asigură consiliere şi informare privind problematica socială (probleme familiale, 

psihologice, etc.); 
m) asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi 

supraveghere permanentă a beneficiarilor internaţi; 
n) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituţiile neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării şi îmbunătăţirii programelor de 
recuperare oferite persoanelor cu handicap, în funcţie de posibilităţile locale; 

o) intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din 
partea familiei; 

p) intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 
instituţionalizate; 

q) asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Direcţia Generală pentru 
Protecţia Persoanelor cu Handicap; 

r) promovează dezinstituţionalizarea prin strategii specifice; 
s) gestionează fondurile alocate în conformitate cu specificul activităţii desfăşurate. 
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ţ) analizează necesităţile şi înaintează DGASPC Alba propunerile privind aceste 
necesităţi. 

Art. 47 – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică funcţionează ca şi 
componentă funcţională de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în structura DGASPC 
Alba, având drept scop protecţia specială a persoanelor cu afecţiuni neuropsihice şi prevenirea 
şi combaterea marginalizării sociale a acestora. 

Art. 48 – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică îndeplineşte următoarele 
atribuţii specifice: 

a) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, în 
interesul beneficiarului şi în baza contractului/angajamentului de plată încheiat cu acesta sau 
aparţinători, reprezentant legal; 

b) elaborează şi respectă Regulamentul de Organizare Internă, Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Manualul de proceduri, 
Ghidul beneficiarului; 

c) elaborează şi respectă Planul instituţional/ Proiectul instituţional şi Planul anual de 
activitate al unităţii; 

d) asigură găzduire, îngrijire personală, recuperare, integrare/reintegrare 
profesională/socială şi asistenţă pentru persoane cu handicap ; 

e) asigură informarea prin utilizarea materialelor informative în forme accesibile 
persoanelor cu handicap, beneficiarilor, familiei/reprezentantului legal al acestora sau oricărei 
persoane interesate cu privire la serviciile furnizate în centru; 

f) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

g) asigură evaluarea iniţială/ reevaluarea periodică a beneficiarilor în vederea stabilirii 
serviciilor sociale necesare nevoilor individuale; 

h) asigură planificarea serviciilor în funcţie de nevoile beneficiarilor, prin 
elaborarea Planului Individual de Intervenţie (PII conţine: Programul Individual de Îngrijire, 
Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de Integrare/Reintegrare Socială, 
Orarul Zilnic, Fişa Medicaţiei, Foaia de Ieşire); 

i) asigură hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 
persoanelor cu handicap din centru, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei 
materiale şi a bunurilor din centru; 

j) asigură beneficiarilor siguranţă şi accesibilitate şi acordă sprijin şi asistenţă de 
specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu 
handicap; 

k) asigură activităţi de recuperare individuale specifice handicapului, afecţiunii 
şi persoanei; 

l) asigură integrare/reintegrare socială prin organizarea unor activităţi cultural-
educative şi de socializare atât în interiorul centrului rezidenţial cât şi în afara acestuia; 

m) asigură consiliere socială, psihologică şi informare atât beneficiarilor din 
centrele rezidenţiale cât şi aparţinătorilor şi reprezentanţilor legali; 

n) elaborează carta drepturilor specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează 
şi asigură respectarea Codului drepturilor beneficiarilor; 

o) deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea 
sesizărilor/reclamaţiilor precum şi notificarea incidentelor deosebite; 

p) asigură protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării persoanelor cu handicap din 
centrul rezidenţial; 

q) instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de 
droguri, băuturi alcoolice în incinta unităţii; 
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r) asigură respectarea Standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de 
Direcţia Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap; 

Art. 49 –  (1) Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap este o componentă  
funcţională a DGASPC Alba, fără personalitate juridică, având drept scop protecţia specială a 
persoanelor adulte cu handicap şi prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a acestora. 

(2) Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap îndeplineşte următoarele atribuţii 
specifice: 

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
corespunzatoare persoanelor cu handicap rezidente; 

b) asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi 
supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap rezidente; 

c) asigură continuitatea serviciilor acordate în sistemul de protectie a copilului; 
d) asigură consiliere şi informare atât familiilor cât şi beneficiarilor, privind 

problematica socială; 
e) evaluează periodic din punct de vedere socio-medical toţi beneficiarii, 

întocmeşte şi aplică pentru fiecare dintre aceştia Planul individual de intervenţie; 
f) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului ăi în baza 

contractului încheiat cu acesta; 
g) promovează dezinstituţionalizarea prin strategii specifice; 
h) facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii oferite în comunitate; 
i) acordă sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care 

pun în pericol siguranţa beneficiarilor; 
j) asigură implicarea beneficiarilor în activitaţi de autogospodărire, administrative şi 

de gestionare a banilor; 
k) asigură asistenţă şi suport beneficiarilor pentru a-şi conduce independent viaţa în 

acord cu propriile dorinţe; 
l) asigură asistenţa la locul de muncă. 

(3) Servicii comunitare Galda de Jos (centrul de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică,  locuinţe protejate pentru persoane cu handicap), Servicii comunitare 
Gârbova (centrul de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu handicap) şi 
Servicii comunitare Abrud (centrul de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane 
cu handicap) se subordonează directorului executiv care coordonează domeniul de protecţie a 
persoanelor adulte şi/sau cu handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 50 – Casa de tip familial este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică  
din structura DGASPC Alba, având drept scop asigurarea serviciilor personalizate adecvate 
nevoilor individuale ale copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, prin activităţi de: 

a) găzduire pe perioadă temporară; 
b) asistenţă medicală şi îngrijire, 
c) suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică; 
d) educare, socializare şi petrecere a timpului liber; 
e) reintegrare familială şi comunitară. 

Art. 51 – Casa de tip familial îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-

sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor/tinerilor protejaţi; 
ee) asigură supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor; 
ff) asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 
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gg) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea 
drepturilor lor; 

hh) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
ii) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării 

cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 
jj) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
kk) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor/tinerilor; 
ll) asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe 

individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
mm) asigură intervenţie de specialitate; 
nn) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de 

protecţie; 
oo) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie 

specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri 
vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea 
calităţii îngrijirii acordate; 

pp) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
qq) asigură respectarea standardelor minime obligatorii şi indicatorilor stabiliţi de 

Direcţia Generală Protecţia Copilului. 
Art. 52 – (1) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Serviciilor Comunitare Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 
asigurate de către Şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud, care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(2) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Serviciilor 
Comunitare Gîrbova şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de 
către şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova care realizează şi comunicarea 
permanentă cu conducerea DGASPC Alba ;  

(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Serviciilor 
Comunitare Galda de Jos şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 
asigurate de către şeful Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 
Jos care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(4) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Serviciilor 
Comunitare pentru Protecţia Copilului Blaj şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul 
acestora vor fi asigurate de către Şeful Serviciilor comunitare pentru protecţia Copilului Blaj 
care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(5) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Complexului 
de Servicii Comunitare Aiud şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia vor fi 
asigurate de către Şeful complexului de Servicii comunitare Aiud care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(6) În situaţia în care şeful serviciilor comunitare/complex servicii comunitare este 
temporar indisponibil atribuţiile acestuia sunt preluate de către un angajat desemnat de către 
acesta, cu avizul directorului general. 

(7) Metodologic activitatea tipurilor de servicii care intră în structura acestor servicii 
comunitare/complex de servicii comunitare va fi subordonată structurilor specializate din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Alba. 

Art. 53 – Şeful serviciilor comunitare/complex de servicii comunitare îndeplineşte, în 
condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  

a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciilor comunitare în 
comunitate;  
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b) asigură, în cadrul serviciilor comunitare, promovarea principiilor şi normelor 
prevăzute de legislaţia vigoare cu privire la drepturile copilului şi a persoanei adulte sau/şi cu 
handicap; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 
încălcări ale drepturilor copilului/persoanei adulte/handicap în cadrul serviciilor pe care le 
conduce;  

c) se asigură că întregul personal este calificat şi pregătit corespunzător, conştient de 
responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă; 

d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciilor şi 
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 
activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  

e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
din cadrul serviciilor comunitare şi propune conducerii DGASPC Alba sancţiuni disciplinare 
pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;  

f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale instituţiei; 

g)    colaborează cu toate serviciile DGASPC Alba; 
h) elaborează, în colaborare cu personalul din subordine şi cu personalul de specialitate 

din cadrul DGASPC Alba, proiecte instituţionale/proiecte anuale pentru componentele 
funcţionale din cadrul serviciilor comunitare; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 
mod expres, de către directorul general. 

Art. 54 – Şeful serviciilor comunitare/complex de servicii comunitare organizează 
săptămânal sau ori de câte ori se impune întâlniri de lucru cu coordonatorii structurilor din 
subordine pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea unor soluţii de 
îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor 
din cadrul serviciilor în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestora. 

 
 

Capitolul X – Statutul personalului 

 
 Art. 55 – Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba este reprezentat de funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii  
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi 
personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu 
prevederile Codului Muncii . 

Art. 56 – Eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se face prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba, la propunerea preşedintelui, iar stabilirea drepturilor salariale sunt 
reglementate de prevederile legale privind salarizarea funcţionarilor publici. 

Art. 57 – Numirea, eliberarea, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor 
salariale ale directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba se face conform legislaţiei ce reglementează categoria funcţionarilor 
publici. 

Art. 58 – Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de 
muncă, eliberarea şi sancţionarea disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului 
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate 
cu prevederile legale. 

Art. 59 – Drepturile de natură salarială ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc conform dispoziţiilor legale privind 
funcţionarii publici şi personalul contractual din unităţile bugetare. 
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Art.  60  – (1) Şefii serviciilor rezidenţiale pentru copii sau adulţi aflate în structura 
DGASPC Alba sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizării cu funcţia de şef serviciu. 

(2) Adjuncţii şefilor serviciilor rezidenţiale pentru copii sau adulţi aflate în structura 
DGASPC Alba sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizării cu funcţia de şef birou. 

Art. 61 – În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are dreptul, pe lângă salariul de bază şi la premii 
şi sporuri specifice, conform legii. 

Art. 62 – Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului 
contractual, încadraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se 
asigură, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi a 
legislaţiei muncii în vigoare. 

Art. 63 – Asistenţii maternali profesionişti sunt încadraţi pe bază de contract individual 
de muncă pe perioadă determinată, pe perioada de valabilitate a atestatului, şi sunt salarizaţi 
conform legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice. 

Art. 64 – Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Alba îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, a secretului de serviciu, precum şi pretinderea sau primirea de foloase 
necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei care 
reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

Art. 65 - În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba are obligaţia să soluţioneze cu maximă operativitate şi 
competenţă profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa 
fiecărui post. 

Art. 66 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba intră în vigoare de la data aprobării lui de către 
Consiliul Judeţean Alba. 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea membrilor comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor 
pentru concursul  de  proiecte de management la  Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba 

 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 24 ianuarie 2013,  
Luând în dezbatere: 

 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei 
de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul  de  proiecte de 
management la  Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba;  
 - Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei de concurs si a comisiei 
de solutionare a contestatiilor pentru concursul  de  proiecte de management la  Centrul de 
Cultură “Augustin Bena” Alba; 
 - Raportul de specialitate nr. 255/09.01.2013 Biroului resurse umane şi gestiunea 
funcţiei publice la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiei de concurs si a 
comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de proiecte de management la  Centrul 
de Cultură “Augustin Bena” Alba. 

Vazând: 
Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – „Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 

sport” 
 Având în vedere:  

- prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, 
aprobata, modificata si completata prin Legea 269/2009, cu modificările si completările 
ulterioare; 

- H.G.R. nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 
desfăsurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare si 
desfăsurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelul-
cadru al raportului de activitate, precum si modelul-cadru recomandat pentru contractele de 
management pentru institutiile publice de cultură. 

În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se desemnează comisia de concurs pentru concursul de proiecte de management 
la Centrul de Cultură  ”Augustin  Bena”, în următoarea componentă: 

1. Doamna conferentiar universitar doctor Amalia Pavelescu – Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu; 

2. Domnul Ioan Hădărig – manager al Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud; 
3. Doamna Elena Anghel – consilier superior – Directia relatii publice si 

informatică - Consiliul Judetean Alba. 
 
 Art.2. Se desemnează comisia de solutionare a contestatilor pentru concursul de 
proiecte de management la Centrul de Cultură  ”Augustin  Bena”, în următoarea componentă: 

1. Doamna Negrut Liliana – Director executiv – Directia juridică si administratie 
publică - Consiliul Judetean Alba; 

2. Doamna Matei Valy Virginia - Directia juridică si administratie publică - 
Consiliul Judetean Alba; 



  

3. Doamna Grigorut Ana Maria – consilier superior - Directia relatii publice si 
informatică Consiliul Judetean Alba; 

 
 Art.3. Secretariatul concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură  
”Augustin  Bena”, este asigurat de următoarele persoane; 

1. Domnul Suciu Horatiu Zaharie - sef birou – Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice– Consiliul Judetean Alba; 

2. domnul Radu Neag – consilier superior - Biroul resurse umane si gestiunea 
functiilor publice – Consiliul Judetean Alba 

 
 Art.4. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul 
resurse umane şi gestiunea funcţiei publice va duce la îndeplinire  prevederile prezentei 
hotărâri. 
 
 

 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 
- Directiei relatii publice si informatica; 
- Directiei juridice si administratie publică.  

 
 
 
 
 
 

             PREŞEDINTE, 

            ION DUMITREL                                                                                        
   
 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETARUL JUDETULUI, 

                                                                                                           HURBEAN MARIANA      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 24.01.2013 
Nr. 12 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea regulamentului de organizare si  desfăsurare a evaluării  
managementului institutiilor de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 

 Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si 

desfăsurare a evaluării managementului institutiilor de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării 

managementului institutiilor de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 
- Raportul de specialitate nr. 571/16.01.2013 al Biroului resurse umane si gestiunea functiilor publice la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare si desfăsurare a evaluării managementului 
institutiilor de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Vazând: 
Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – „Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi sport” 
Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; 
- Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 
aşezămintelor culturale de drept public; 

- Hotărârea de Guvern nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, modelului - cadru al caietului de obiective, modelul-
cadru al contractului de management, regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului şi modelului-cadru al raportului de activitate;  

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 
adoptă prezenta    

H O T Ă R Â R E 

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a evaluări managementului la Muzeul 
Naţional al Unirii, Biblioteca Judeteană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpusi „Prichindel” Alba Iulia, 
institutii publice de cultură în subordinea Consiliului Judetean Alba, conform anexei, parte integrală a prezentei 
hotărâri. 

 Art. 2. Presedintele Consiliului Judetean Alba, domnul Ion Dumitrel, prin Biroul resurse umane şi 
gestiunea funcţiei publice va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 
- Directiei relatii publice si informatica; 
- Directiei juridice si administratie publică. 

 

             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 

                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                  MARIANA HURBEAN  

 
 
 
 
Alba Iulia,  24 ianuarie 2013 
Nr. 13 
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Anexă la hotărârea nr. 13/24. 01.2013 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  
A EVALUĂRII MANAGEMENTULUI  

 
 
Cap. I. - Dispoziţii generale 
 
Art. 1. – Evaluarea managementului de către Consiliului judeţean Alba, denumit în continuare 

autoritate, la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Biblioteca judeţeneană „Lucian Blaga” Alba şi 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu cele ale prezentului Regulament. 

Art. 2. – Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea managementului domnului 
Gabriel Tiberiu Rustoiu, în baza Contractului de management nr. 12481/28.09.2012, a doamnei Pop 
Mioara, în baza Contractului de management nr. 12482/28.09.2012 şi a doamnei Bogătan Ioana Silvia, 
în baza Contractului de management nr. 12484/28.09.2012. Prevederile sale se aplică pentru perioada 
01.10.2012 – 31.12.2016. 

Art. 3. –Evaluarea managementului se face pe baza raportului de activitate întocmit de manageri 
institutiilor de cultură din subordinea Consiliului Judetean Alba, respectiv Muzeul Naţional al Unirii, 
Biblioteca judeţeneană „Lucian Blaga” Alba şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, denumiti în 
continuare manager.  

Art. 4. – Evaluarea managementului pentru perioada prevăzută la art. 2, se desfăşoară conform 
următorului calendar: 

a) Raportul de activitate se depune la compartimentul Resurse umane si gestiunea functiilor 
publice din cadrul Consiliului judeţean Alba, cu minimum 5 zile lucrătoare anterior datei evaluării 
prevăzute în contractele mai sus mentionate. 

b) comisia va analiza raportului de activitate  cu trei zile lucrătoare anterior datei evaluării 
prevăzute în contract; 

c) deplasarea membrilor comisiei de evaluare, în tot sau în parte, la sediul instituţiei, după caz – 
cu o zi anterior datei evaluării prevăzute în contract; 

d) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu – la data prevăzută 
în contract; 

e) comunicarea rezultatului evaluării – în maxim două zile după data evaluării. 
 
Capitolul II - Organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare.  
Procedura de evaluare 
 
Art. 5. – (1) Comisia de evaluare, se constituie prin Hotărârea a Consiliului judeţean Alba, 

denumită în continuare Comisia,  va fi alcătuită din: 
a)  reprezentanţi ai autorităţii; 
b)  specialişti1.  
 
Art. 6. – (1) Membrii Comisiei studiază individual raportul de activitate primit în format 

electronic şi pe suport de hârtie  de la secretariat.  
                                                
1 În funcţie de tipul instituţiei publice de cultură în cauză; 
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(2) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora 
membrii acesteia: 

a) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de 
activitate a managerilor institutiilor mentionate mai sus şi stabilesc punctajul/grila de evaluare2 pentru 
criteriile în baza cărora se va nota raportul de evaluare şi interviul; 

b) studiază şi evaluează raportul de activitate, în corelare cu referatele–analiză întocmite de 
reprezentanţii compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii;  

c) se deplasează, după caz, la sediul instituţiilor mai sus mentionate în vederea evaluării 
activităţii managerilor, pe baza raportului de activitate al acestuia, raportat la prevederile contractului de 
management; 

d) evaluează raportul de activitate pe bază de interviului susţinut de managerii institutiilor mai 
sus mentionate; 

e) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 
f) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de managerii, în urma evaluării şi face 

recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea 
contractului de management; 

g) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele Comisiei, întocmite de secretariatul 
Comisiei. 

(3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei sunt anunţate, de către 
secretar, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acestora. 

Art. 7. - (1) Secretariatul Comisiei are rolul de a organiza evaluarea şi este alcătuit din 
reprezentanţi ai Consiliului judeţean Alba, numiţi prin hotărâre a Consiliului judeţean Alba, din 
domeniul: resurse umane, financiar şi compartimentul de specialitate care coordonează activitatea 
instituţiilor de cultură.  

Art. 8. - (1) Reprezentanţii Compartimentului resurse umane din cadrul Consiliului judeţean 

Alba are  următoarele atribuţii: 
a) transmit raportul de activitate, în copie, reprezentanţilor compartimentului de specialitate din 

cadrul autorităţii care coordonează domeniul în care îşi desfăşoară activitatea managerii institutiilor de 
cultură şi compartimentului financiar din cadrul Consiliului judeţean Alba în vederea întocmirii 
referatelor analiză; 

c) întocmesc referatul-analiză, urmărind corelaţia dintre raportul de activitate şi contractul de 
management, cu privire la managementul resurselor umane; 

d) înaintează membrilor Comisiei raportul de activitate, însoţit de referatele-analiză; 
e) consemnează la finele fiecărei etape notele acordate; 
f) calculează rezultatul evaluării;  
g) consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la 

prevederile contractului de management. 
h) întocmesc procesul-verbal al fiecărei etape. 
 (2) Reprezentantul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Alba care 

coordonează domeniul în care îşi desfăşoară activitatea managerii institutiilor de cultură din cadrul 
secretariatului Comisiei întocmesc şi înaintează reprezentantului din cadrul compartimentului de resurse 

                                                
2 Secretariatul Comisiei poate înainta Comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a 

subcrietriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare 
întrebare/raspuns.  
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umane referatul-analiză, urmărind corelaţia dintre raportul de activitate şi contractul de management, cu 
privire la programe/proiecte, managementul operaţional.  

(3) Reprezentantul compartimentului financiar din cadrul Consiliului judeţean Alba din cadrul 
secretariatului Comisiei întocmesc şi înaintează reprezentantului din cadrul compartimentului de resurse 
umane referatul-analiză, urmărind corelaţia dintre raportul de activitate şi contractul de management, cu 
privire la managementul financiar. 

Art. 9. – (1) Analiza şi notarea rapoartelor de activitate şi a interviului se fac în baza criteriilor 
prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autoriăţii, cu luarea în considerare a modelului 
elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 

(2) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note – Nota A, 
de la 1 la 10, pentru prima etapă, Nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, facându-se media aritmetică a 
notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. 

(2) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2=_______ 
(3) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al 

Comisiei, astfel: 
[Rezultatul Final] = (Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota x) / x. 

x – nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare 
 
 
Capitolul III – Soluţionarea contestaţiilor 
 
Art. 10. – Managerii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a 

procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării la compartimentul resurse umane din cadrul 
Consiliului judeţean Alba în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării. 

Art. 11. – (1) Contestaţiile se soluţionează, în termenul prevăzut la art. 42 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
269/2009.  

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din membri, numiţi cu respectarea 
dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 269/2009. 

 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare şi de solutionare a  contestaţiilor la 
evaluarea  managementului instituţiilor de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba 

 
 

 
 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor 

comisiilor de evaluare şi de solutionare a contestaţiilor la evaluarea a managementului 

instituţiilor de cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

- Proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare şi de 

solutionare a contestaţiilor la evaluarea a managementului instituţiilor de cultură  din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

- Raportul de specialitate nr. 578/16.01.2013 al Biroului resurse umane si gestiunea 

functiilor publice la proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor comisiilor de 

evaluare şi de solutionare a contestaţiilor la evaluarea a managementului instituţiilor de 

cultură  din subordinea Consiliului Judeţean Alba. 

Vazând: 

Avizul favorabil al Comisiei nr. 4 – „Comisia educaţie, cultură, tineret, ONG-uri şi 

sport” 

Având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor 

culturale de drept public; 

- Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi 

colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; 

- Hotărârii de Guvern nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, modelului - cadru al 

caietului de obiective, modelul-cadru al contractului de management, regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a evaluării managementului şi modelului-cadru al raportului de 

activitate;  



În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, adoptă prezenta    

H O T Ă R Â R E 

Art. 1.  Se desemnează comisiile de evaluare a managementului la Biblioteca 

Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia şi Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia în componenţa prevăzută în anexele nr. 1-3, părţi integrante a 

prezentei hotărâri; 

Art. 2. Se desemnează comisia de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea a 

managementului pentru instituţiile de cultură din subordinea Consiliului judeţean Alba, în 

componenţa prevăzută în anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3  Secretariatul comisiilor de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor 

la evaluarea managementului pentru Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Muzeul 

Naţional al Unirii Alba Iulia şi Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia se stabileste în 

componenţa prevăzută în anexa 5, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei prefectului – judeţul Alba; 

- Persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre; 

- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice; 

- Directiei relatii publice si informatica; 

- Directiei juridice si administratie publică. 

- Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia. 

 

 
 

             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 

                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI, 

    MARIANA HURBEAN  

 
 
 
 
 
Alba Iulia,  24 ianuarie 2013 
Nr. 14 



Anexa 1 la hotărârea nr. 14/24. 01.2013 
 
 
 
 
 

Comisia de evaluare  managementului  Bibliotecii judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

 

 

 

 

1. Ioan Bodea, director executiv, Consiliul Judeţean Alba; 

2. Matei Drîmbărean, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural 

Naţional Alba; 

3. Ioan Buzaşi, prof. univ., Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. 

 
 
 



                                        Anexa 2 la hotărârea nr. 14/24. 01.2013 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comisia de evaluare  managementului  Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia 

 

 

 

 
 

1.  Ioan Bodea, director executiv, Consiliul Judeţean Alba; 

2.  Matei Drîmbărean, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural 

Naţional Alba;  

      3. Luca Sabin Adrian, prof. univ.dr., director general Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                Anexa 3  la hotărârea nr. 14/24. 01.2013 

 

 
 
 
 
 

Comisia de evaluare  managementului  Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia 

 
 
 
 
 

1 Ioan Bodea, director executiv, Consiliul Judeţean Alba; 

2 Gabriela Chiciudean, lector univ., Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

3 Matei Drîmbărean, director, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural 

Naţional Alba; 

 
 



                                                                                Anexa 4                                                                
la proiectul de hotărârea nr. 14/16. 01.2013 

 
 
 
 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor  

privind evaluarea anuală a managementului pentru instituţiile de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Alba 

 
 
 
 

1. Ionuţ Fulea, consilier judetean, Comisia Educatie, cultura, tineret,ong-uri, sport 
2. Dărămus Eugenia Marcela, consilier judetean, Comisia Educatie, cultura, tineret, ong-

uri, sport 
3. Marcel Simion, consilier judetean, Comisia Administratie publica locala, juridica si 

ordine publica 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de parteneriat  cu Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI)  
pentru implementarea  proiectului  „CNE Reprezintă!” 
 finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune”  

 
 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie 2013; 
 Luând în dezbatere: 

• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat 
cu Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI) pentru implementarea  proiectului  „CNE 
Reprezintă!” finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune”;  

• Raportul comun de specialitate al Direcţie Dezvoltare şi Bugete şi al Direcţiei Relaţii 
Publice şi Informatică, nr. 581 din 16 ianuarie 2013. 

Văzând: 
• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 – „Comisia dezvoltare economică, 

bugete, strategii”. 
Ţinând cont de prevederile Ghidului Programul European „Tineret în Acţiune”, acţiunea 1 „Tineri 

pentru Europa”, sub-acţiunea 11 „Schimburi de tineri”.  
Având în vedere prevederile: 

• Art. 35 şi art. 44 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

• Art. 91 – (5) lit. „a” şi (6) lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 97 –(1) şi art. 115 – (1) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  
   
 

H O T Ă R Â R E 

 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat cu Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI) pentru 
implementarea  proiectului  „CNE Reprezintă!” finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune”.  

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea, de către Consiliul Judeţean Alba, a  proiectului cu suma de 2 000  de 
Euro. 

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Alba, prin Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Relaţii Publice şi Informatică. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Alba. 

 
 

             PREŞEDINTE, 

        ION DUMITREL 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                   MARIANA HURBEAN  

 
 
Alba Iulia, 24.01.2013 
Nr. 15 
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Consiliul Judeţean Alba 

 

 Asociaţia Alba – Manche      

Împreună (AMI) 

       Nr. 582/16.01.2013  

 

 

 

 

   Nr. 2/16.01.2013 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

pentru implementarea  proiectului „CNE Reprezintă!” 
 finanţat prin Programul European „Tineret în Acţiune” 

 
 

I. Părţile acordului de parteneriat: 

Art. 1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între:  

• 1. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa                   

Ion I.C. Brătianu,  nr. 1, jud. Alba, reprezentat de dl. Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte 

şi de dl. Marian Aitai, în calitate de Director Executiv, denumit partener; 

şi 

• 2. Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI), cu sediul în Alba Iulia, Str. Camil Velican 

(fostă Trandafirilor), nr. 9, jud. Alba, reprezentată prin d-na. Elena Anghel, în calitate de 

secretar, denumit partener. 

 

II. Obiectul Acordului de Parteneriat: 

Art. 2.  Acordul are ca obiect asocierea, în parteneriat, în vederea implementării proiectului 

„CNE Reprezintă!”, finanţat în cadrul Programului European „Tineret în Acţiune”, acţiunea 1 

„Tineri pentru Europa”, sub-acţiunea 11 „Schimburi de tineri”. 

 

III. Obligaţiile părţilor: 

Art. 3.  Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba: 

a) Coordonează implementarea proiectului, împreună cu reprezentanţii Asociaţiei     

Alba – Manche Împreună (AMI); 

b) Cofinanţează proiectul cu suma de 2 000 de Euro, sumă ce va fi virată titularului de 

proiect, Asociaţia Alba – Manche Împreună (AMI). 
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Art. 4. Obligaţiile Asociaţiei Alba – Manche Împreună: 

a) Implementează proiectul cu finanţarea obţinută în cadrul Programului European 

„Tineret în Acţiune”, în valoare de 9 980,13 Euro; 

b) Răspunde de managementul proiectului prin îndeplinirea următoarelor sarcini: 

- Asigură cofinanţarea proiectului, 

- Sprijină logistic desfăşurarea proiectului, 

- Asigură selectia tinerilor participanti din România în cadrul proiectului, 

- Coordonează activitatea de promovare şi mediatizare a proiectului , 

- Coordonează diseminarea rezultatelor proiectului, 

- Coordonează relaţia cu partenerii instituţionali locali şi regionali, 

- Asigură un management eficient al relatiilor cu potentiali parteneri / 

colaboratori / institutii, raportat la evenimentul public si la întâlnirea cu lideri 

ai comunitătii, 

- Coordonează liderii, în cadrul evenimentului, în vederea cresterii gradului de 

socializare / informare / formare a tinerilor participanti. 

c) Asigură resursa umană si logistica necesară unei bune implementări a proiectului.  

 

IV. Durata Acordului de Parteneriat: 

Art. 5. Acordul se încheie pe perioada de implementare a proiectului.  

 
V. Răspunderea părţilor: 

Art. 6. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în 

parteneriat, partea în culpă răspunde în condiţiile legii. 

 

VI. Forţa majoră: 

Art. 8.  

a) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin parteneriat pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

b) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica în scris celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 
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VII. Divergenţe: 

Art. 9. Divergenţele care apar între cele două părţi pe parcursul derulării parteneriatului vor 

face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea 

nemulţumită se poate adresa instanţei de judecată competente. 

 

VIII. Modificarea Acordului de Parteneriat: 

 Art. 10. Modificarea clauzelor din prezentul acord de parteneriat se face numai  cu acordul 

părţilor şi se consemnează într-un act adiţional, care face parte integrantă din prezentul acord 

de parteneriat . 

 

IX. Dispoziţii finale:  

     Art. 11. Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat azi _______________ în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 
 
 
Consiliul Judeţean Alba   Asociaţia Alba – Manche      

Împreună (AMI) 

 
Preşedinte,  

 
Ion Dumitrel  

 
 

Secretar, 
 

              Elena ANGHEL   

 
 
 

Director executiv, 
 

Marian  AITAI 
 

 
 
 

Consilier juridic 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial MEDIU 
 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 ianuarie 2013, 
 
 
 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
actualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba“ 
finantat in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU; 
- Raportul Direcţiei Tehnice nr. 695/18.01.2013; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 18 din 27.02.2009 privind asocierea judeţului 

Alba cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea Asociaţiei de 
dezvoltare Intercomunitară „Salubris Alba”; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 49 din 26.03.2009 privind aprobarea Master 
Planului proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Alba” 
şi a „Listei de investiţii rezultată în urma prioritizării pe o perioadă de 30 de ani”; 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 226/14.12.2011 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a contributiei Consiliului Judetean Alba 
la finantarea proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba“ 
finantat in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU. 

- Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 226/27.12.2012 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor in 
judetul Alba“ finantat in cadrul Programului Operational Sectorial MEDIU. 

 
Văzând: 

- Corespondenţa transmisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Sectorial Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor privind acceptarea 
actualizării studiului de fezabilitate; 

- Avizul Consiliului Tehnico-Economic nr. 1/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate şi ai indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ; 

- GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru Axa Prioritară 2 POS – Mediu “Dezvoltarea 
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 
istoric” – Domeniul major de intervenţie 1: “Dezvoltarea sistemelor de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, 
investitii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului judetului. 
 

Având în vedere prevederile: 
- art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- art. 91 alin. (3), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 
 

În temeiul art. 97 şi a art. 115-(1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
 

HOTĂRĂRE 
 
Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de management 
integrat al deşeurilor în judeţul Alba” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
MEDIU; 
(2) Devizul general, indicatorii tehnico-economici şi planul de achizitii, actualizate, ai 
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” sunt prevăzute în 
anexele nr. 1,2 şi 3 – părţi integrante a prezentei hotărâri. 
 
Art. 2 Se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 226/27.12.2012 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate actualizat pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor 
în judeţul Alba“ finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU. 
 
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Dl. Ion Dumitrel, prin Unitatea de Implementare a 
Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Alba” va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

- Autorităţii de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor; 

- Instituţiei Prefectului  - Judeţul Alba; 
- Direcţiei tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Alba; 

 
 
 
 PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
 
                                                                                                         Contrasemnează,  
                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 
                                                                                                      Mariana HURBEAN 
 
 

 
Alba Iulia, 24.01.2013 
Nr. 16 
 
 



JUDETUL ALBA                 ANEXA NR. 1
CONSILIUL JUDETEAN la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 16/24.01.2013

(mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

1.1 Obtinerea terenurilor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenurilor 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 
initiala

43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

86,960 20,000 20,870 4,800 107,830 24,800 86,960 20,000 20,870 4,800 107,830 24,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.184,673 272,464 284,322 65,391 1.468,995 337,855 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.184,673 272,464 284,322 65,391 1.468,995 337,855

3.1 Studii de teren                                                
TOTAL 3.1

3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Proiectare si inginerie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.1- Asistenta tehnica pentru revizuirea documentatiilor de 
atribuire

521,760 120,000 125,222 28,800 646,982 148,800 521,760 120,000 125,222 28,800 646,982 148,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.2-Cheltuieli pentru intocmirea proiectelor tehnice pentru 
obiectivele de constructii

3.086,950 709,970 740,868 170,393 3.827,817 880,363 2.869,550 659,970 688,692 158,393 3.558,241 818,363 217,400 50,000 52,176 12,000 269,576 62,000

3.3.3-Cheltuieli cu verificarea proiectelor 199,569 45,899 47,897 11,016 247,465 56,915 177,829 40,899 42,679 9,816 220,508 50,715 21,740 5,000 5,218 1,200 26,958 6,200

TOTAL 3.3 3.808,278 875,869 913,987 210,209 4.722,265 1.086,078 3.569,138 820,869 856,593 197,009 4.425,732 1.017,878 239,140 55,000 57,394 13,200 296,534 68,200

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3.4

3.5 Consultanta

3.5.1-Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 1.049,783 241,440 251,948 57,946 1.301,731 299,386 1.049,783 241,440 251,948 57,946 1.301,731 299,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.2- Publicitate pentru Proiect 1.453,449 334,280 348,828 80,227 1.802,277 414,507 1.453,449 334,280 348,828 80,227 1.802,277 414,507 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.3-Aistenta Tehnica pentru imbunatatirea capacitatii 
institutionale a Beneficiarului

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 3.5 2.503,232 575,720 600,776 138,173 3.104,008 713,893 2.503,232 575,720 600,776 138,173 3.104,008 713,893 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de 
construire

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6.1- Supervizarea lucrarilor in timpul executiei 4.909,138 1.129,057 1.178,193 270,974 6.087,331 1.400,030 4.909,138 1.129,057 1.178,193 270,974 6.087,331 1.400,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.6.2-Asistenta Tehnica asigurata de proiectant pe timpul 
executiei lucrarilor (daca nu este inclusa in cheltuielile cu 
proiectarea)

1.760,941 405,000 422,626 97,200 2.183,566 502,200 1.717,461 395,000 412,191 94,800 2.129,651 489,800 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400

TOTAL 3.6 6.670,078 1.534,057 1.600,819 368,174 8.270,897 1.902,230 6.626,598 1.524,057 1.590,384 365,774 8.216,982 1.889,830 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400

12.981,589 2.985,646 3.115,581 716,555 16.097,171 3.702,201 12.698,969 2.920,646 3.047,753 700,955 15.746,722 3.621,601 282,620 65,000 67,829 15,600 350,449 80,600

Depozite neconforme din mediul urban 45.770,720 10.526,844 10.984,973 2.526,443 56.755,692 13.053,287 45.770,720 10.526,844 10.984,973 2.526,443 56.755,692 13.053,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Spatii de depozitare neconforme in mediul rural 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.1.1 45.770,720 10.526,844 10.984,973 2.526,443 56.755,692 13.053,287 45.770,720 10.526,844 10.984,973 2.526,443 56.755,692 13.053,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.2.1-Locatia: Galda de Jos 28.825,047 6.629,496 6.918,011 1.591,079 35.743,058 8.220,575 25.032,721 5.757,296 6.007,853 1.381,751 31.040,575 7.139,047 3.792,326 872,200 910,158 209,328 4.702,484 1.081,528
TOTAL 4.1.2 28.825,047 6.629,496 6.918,011 1.591,079 35.743,058 8.220,575 25.032,721 5.757,296 6.007,853 1.381,751 31.040,575 7.139,047 3.792,326 872,200 910,158 209,328 4.702,484 1.081,528

No crt
Valoare cu TVA TVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI
Valoare fara TVA TVA

ESTIMARI IN COSTURI CURENTE

TOTAL Cap. 1

COST TOTAL (2012-2015) COSTURI ELIGIBILE POS MEDIU (20012 - 2015) COSTURI NEELIGIBILE POS MEDIU (2012 - 2015)

Capitolul 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENURILOR

  1 Euro=4,348 LEI, cursul din Contractul de finantare

TVAValoare cu TVA Valoare fara TVA

ROMANIA

privind cheltuielile de investitii necesare proiectului

"Studiu de fezabilitate pentru Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba" 

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT IANUARIE 2013

Valoare cu TVAValoare fara TVA

Capitolul 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

Capitolul 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

TOTAL Cap. 3

Capitolul 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVELOR

TOTAL Cap. 2

4.1. Constructii si instalatii

4.1.1 Inchiderea depozitelor neconforme

4.1.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.1.2 Amenajarea de noi depozite

Pagina 1



(mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

No crt
Valoare cu TVA TVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI
Valoare fara TVA TVA TVAValoare cu TVA Valoare fara TVA Valoare cu TVAValoare fara TVA

4.1.4.1-Locatia: Galda de Jos 20.202,679 4.646,430 4.848,643 1.115,143 25.051,322 5.761,574 20.202,679 4.646,430 4.848,643 1.115,143 25.051,322 5.761,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.1.4 20.202,679 4.646,430 4.848,643 1.115,143 25.051,322 5.761,574 20.202,679 4.646,430 4.848,643 1.115,143 25.051,322 5.761,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.1.5 

4.1.6.1-Locatia: Blaj 2.539,978 584,172 609,595 140,201 3.149,573 724,373 2.105,178 484,172 505,243 116,201 2.610,421 600,373 434,800 100,000 104,352 24,000 539,152 124,000
4.1.6.2-Locatia: Tartaria 3.124,314 718,563 749,835 172,455 3.874,149 891,019 2.689,514 618,563 645,483 148,455 3.334,997 767,019 434,800 100,000 104,352 24,000 539,152 124,000
TOTAL 4.1.6 5.664,292 1.302,735 1.359,430 312,656 7.023,723 1.615,392 4.794,692 1.102,735 1.150,726 264,656 5.945,419 1.367,392 869,600 200,000 208,704 48,000 1.078,304 248,000

4.1.7.1-Locatia: Galda de Jos 22.024,107 5.065,342 5.285,786 1.215,682 27.309,892 6.281,024 22.024,107 5.065,342 5.285,786 1.215,682 27.309,892 6.281,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.1.7 22.024,107 5.065,342 5.285,786 1.215,682 27.309,892 6.281,024 22.024,107 5.065,342 5.285,786 1.215,682 27.309,892 6.281,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.1- Constructii si instalatii 122.486,844 28.170,847 29.396,843 6.761,003 151.883,687 34.931,851 117.824,919 27.098,647 28.277,981 6.503,675 146.102,899 33.602,323 4.661,926 1.072,200 1.118,862 257,328 5.780,788 1.329,528

TOTAL 4.2.1

4.2.2.1-Locatia: Galda de Jos 733,551 168,710 176,052 40,490 909,603 209,200 733,551 168,710 176,052 40,490 909,603 209,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.2.2 733,551 168,710 176,052 40,490 909,603 209,200 733,551 168,710 176,052 40,490 909,603 209,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2.2.2-Locatia: Galda de Jos 259,189 59,611 62,205 14,307 321,394 73,918 259,189 59,611 62,205 14,307 321,394 73,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.2.4 259,189 59,611 62,205 14,307 321,394 73,918 259,189 59,611 62,205 14,307 321,394 73,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.2.5 

4.2.6.1-Locatia: Blaj 9,779 2,249 2,347 0,540 12,126 2,789 9,779 2,249 2,347 0,540 12,126 2,789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2.6.2-Locatia: Tartaria 9,779 2,249 2,347 0,540 12,126 2,789 9,779 2,249 2,347 0,540 12,126 2,789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.2.6 19,557 4,498 4,694 1,080 24,251 5,578 19,557 4,498 4,694 1,080 24,251 5,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2.7.2-Locatia: Galda de Jos 366,776 84,355 88,026 20,245 454,802 104,600 366,776 84,355 88,026 20,245 454,802 104,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.2.7 366,776 84,355 88,026 20,245 454,802 104,600 366,776 84,355 88,026 20,245 454,802 104,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.2- Montaj utilaj tehnologic 1.379,073 317,174 330,977 76,122 1.710,050 393,296 1.379,073 317,174 330,977 76,122 1.710,050 393,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.3.1

4.3.2.1-Locatia: Galda de Jos 5.371,010 1.235,283 1.289,043 296,468 6.660,053 1.531,751 5.371,010 1.235,283 1.289,043 296,468 6.660,053 1.531,751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.3.2 5.371,010 1.235,283 1.289,043 296,468 6.660,053 1.531,751 5.371,010 1.235,283 1.289,043 296,468 6.660,053 1.531,751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.4.1-Locatia: Galda de Jos 10.147,428 2.333,815 2.435,383 560,116 12.582,810 2.893,931 10.147,428 2.333,815 2.435,383 560,116 12.582,810 2.893,931 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.3.4 10.147,428 2.333,815 2.435,383 560,116 12.582,810 2.893,931 10.147,428 2.333,815 2.435,383 560,116 12.582,810 2.893,931 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.3.5 

4.3.6.1-Locatia: Blaj 1.541,671 354,570 370,001 85,097 1.911,672 439,667 1.541,671 354,570 370,001 85,097 1.911,672 439,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3.6.2-Locatia: Tartaria 1.971,599 453,450 473,184 108,828 2.444,783 562,278 1.971,599 453,450 473,184 108,828 2.444,783 562,278 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.3.6 3.513,270 808,020 843,185 193,925 4.356,455 1.001,945 3.513,270 808,020 843,185 193,925 4.356,455 1.001,945 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.7.1-Locatia: Galda de Jos 18.578,355 4.272,851 4.458,805 1.025,484 23.037,160 5.298,335 18.578,355 4.272,851 4.458,805 1.025,484 23.037,160 5.298,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.2.7 18.578,355 4.272,851 4.458,805 1.025,484 23.037,160 5.298,335 18.578,355 4.272,851 4.458,805 1.025,484 23.037,160 5.298,335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
cu montaj

37.610,063 8.649,968 9.026,415 2.075,992 46.636,478 10.725,961 37.610,063 8.649,968 9.026,415 2.075,992 46.636,478 10.725,961 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.4. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.4- Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.7 Instalatii de tratare mecano-biologica

4.1.4 Statia de sortare

4.1.5 Statii de compostare

4.2.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.2. Montaj utilaj tehnologic

4.2.5 Statii de compostare

4.1.6 Statii de transfer

4.2.1 Inchiderea depozitelor neconforme din mediul urban

4.2.2 Amenajare de noi depozite

4.3.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

4.3.4 Statia de sortare

4.3.1Inchiderea depozitelor neconforme din mediul urban

4.2.4 Statie de sortare

4.2.7 Instalatie de tratare mecano-biologica

4.2.6 Statii de transfer

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.3.2 Amenajarea de noi depozite

4.3.5 Statii de compostare

4.3.6 Statii de transfer

4.3.7 Instalatia de tratare mecano-biologica

4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5. Dotari

4.5.1Inchideri depozite neconforme in mediul urban
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(mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro) (mii Lei)  (mii Euro)
1 2 3a 4a 5a 6a 7a 8a 3b 4b 5b 6b 7b 8b 3c 4c 5c 6c 7v 8c

No crt
Valoare cu TVA TVANUMELE CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI
Valoare fara TVA TVA TVAValoare cu TVA Valoare fara TVA Valoare cu TVAValoare fara TVA

TOTAL 4.5.1

4.5.2.1-Locatia: Galda de Jos (incarcator/ compactor) 1.956,135 449,893 469,472 107,974 2.425,608 557,867 1.956,135 449,893 469,472 107,974 2.425,608 557,867 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.5.2 1.956,135 449,893 469,472 107,974 2.425,608 557,867 1.956,135 449,893 469,472 107,974 2.425,608 557,867 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.109,652 2.325,127 2.426,316 558,030 12.535,968 2.883,157 10.109,652 2.325,127 2.426,316 558,030 12.535,968 2.883,157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5.4.1-Locatia: Galda de Jos (incarcator / clark / camion cu carlig) 2.053,938 472,387 492,945 113,373 2.546,883 585,760 2.053,938 472,387 492,945 113,373 2.546,883 585,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.5.4 2.053,938 472,387 492,945 113,373 2.546,883 585,760 2.053,938 472,387 492,945 113,373 2.546,883 585,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.5.5 

4.5.6.1-Locatia: Blaj (camion cu carlig / containere) 3.423,229 787,311 821,575 188,955 4.244,804 976,266 3.423,229 787,311 821,575 188,955 4.244,804 976,266 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5.6.2-Locatia: Tartaria (camion cu carlig / containere) 4.939,231 1.135,978 1.185,415 272,635 6.124,646 1.408,612 4.939,231 1.135,978 1.185,415 272,635 6.124,646 1.408,612 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.5.6 8.362,460 1.923,289 2.006,990 461,589 10.369,451 2.384,878 8.362,460 1.923,289 2.006,990 461,589 10.369,451 2.384,878 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5.7.1-Locatia: Galda de Jos (incarcator/camion cu carlig) 1.222,582 281,183 293,420 67,484 1.516,002 348,666 1.222,582 281,183 293,420 67,484 1.516,002 348,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 4.5.7 1.222,582 281,183 293,420 67,484 1.516,002 348,666 1.222,582 281,183 293,420 67,484 1.516,002 348,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.5- Dotari 23.704,767 5.451,878 5.689,144 1.308,451 29.393,911 6.760,329 23.704,767 5.451,878 5.689,144 1.308,451 29.393,911 6.760,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 4.6- Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

185.180,747 42.589,868 44.443,379 10.221,568 229.624,126 52.811,437 180.518,821 41.517,668 43.324,517 9.964,240 223.843,338 51.481,909 4.661,926 1.072,200 1.118,862 257,328 5.780,788 1.329,528

5.1 Organizarea de santier

5.1.1-Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier

1.763,331 405,550 423,200 97,332 2.186,531 502,882 1.676,371 385,550 402,329 92,532 2.078,701 478,082 86,960 20,000 20,870 4,800 107,830 24,800

5.1.2-Cheltuieli conexe ale organizarii de santier 234,792 54,000 56,350 12,960 291,142 66,960 217,400 50,000 52,176 12,000 269,576 62,000 17,392 4,000 4,174 0,960 21,566 4,960

TOTAL 5.1 1.998,123 459,550 479,550 110,292 2.477,673 569,842 1.893,771 435,550 454,505 104,532 2.348,277 540,082 104,352 24,000 25,044 5,760 129,396 29,760

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1-Comisioane 6,303 1,450 0,000 0,000 6,303 1,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,303 1,450 0,000 0,000 6,303 1,450

5.2.2-Taxe 1.520,232 349,639 0,000 0,000 1.520,232 349,639 1.473,459 338,882 0,000 0,000 1.473,459 338,882 46,773 10,757 0,000 0,000 46,773 10,757

5.2.3-Cote legale                                                                       823,285 189,348 0,000 0,000 823,285 189,348 799,975 183,987 0,000 0,000 799,975 183,987 23,310 5,361 0,000 0,000 23,310 5,361

5.2.4-Costul creditului 328,770 75,614 0,000 0,000 328,770 75,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 328,770 75,614 0,000 0,000 328,770 75,614

TOTAL 5.2 2.678,590 616,051 0,000 0,000 2.678,590 616,051 2.273,434 522,869 0,000 0,000 2.273,434 522,869 405,155 93,182 0,000 0,000 405,155 93,182

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5.677,714 1.305,822 1.362,651 313,397 7.040,365 1.619,219 5.547,274 1.275,822 1.331,346 306,197 6.878,619 1.582,019 130,441 30,000 31,306 7,200 161,746 37,200

TOTAL 5.3 5.677,714 1.305,822 1.362,651 313,397 7.040,365 1.619,219 5.547,274 1.275,822 1.331,346 306,197 6.878,619 1.582,019 130,441 30,000 31,306 7,200 161,746 37,200

10.354,427 2.381,423 1.842,201 423,689 12.196,628 2.805,112 9.714,479 2.234,241 1.785,851 410,729 11.500,330 2.644,970 639,948 147,182 56,350 12,960 696,298 160,142

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 Probe tehnologice si teste 434,800 100,000 104,352 24,000 539,152 124,000 434,800 100,000 104,352 24,000 539,152 124,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

478,280 110,000 114,787 26,400 593,067 136,400 478,280 110,000 114,787 26,400 593,067 136,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

210.266,677 48.359,401 49.821,141 11.458,404 260.087,818 59.817,805 203.497,510 46.802,555 48.293,778 11.107,125 251.791,288 57.909,679 6.769,167 1.556,846 1.527,363 351,279 8.296,530 1.908,125

161.475,980 37.137,990 38.754,235 8.913,118 200.230,215 46.051,107 156.814,054 36.065,790 37.635,373 8.655,790 194.449,427 44.721,579 4.661,926 1.072,200 1.118,862 257,328 5.780,788 1.329,528

1.073,452 246,884 0,000 0,000 1.073,452 246,884 1.073,452 246,884 0,000 0,000 1.073,452 246,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

236,934 54,493 56,864 13,078 293,799 67,571 236,934 54,493 56,864 13,078 293,799 67,571 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 43,480 10,000 10,435 2,400 53,915 12,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.353,866 311,377 67,299 15,478 1.421,166 326,855 1.353,866 311,377 67,299 15,478 1.421,166 326,855 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

211.620,543 48.670,778 49.888,440 11.473,882 261.508,983 60.144,660 204.851,376 47.113,932 48.361,078 11.122,603 253.212,453 58.236,534 6.769,167 1.556,846 1.527,363 351,279 8.296,530 1.908,125
Economie Asistenta tehnica pentru sprijin managerial394,572 90,748 94,697 21,780 489,270 112,528 394,572 90,748 94,697 21,780 583,967 134,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 212.015,115 48.761,526 49.983,138 11.495,662 261.998,253 60.257,188 205.245,948 47.204,680 48.455,775 11.144,382 253.796,420 58.370,841 6.769,167 1.556,846 1.527,363 351,279 8.296,530 1.908,125

Presedinte, Contrasemneaza,
Ion DUMITREL Secretarul judetului Alba

Mariana HURBEAN

4.5.5 Statii de compostare

4.5.7 Instalatie de tratare mecano-biologica

4.5.4 Statie de sortare

4.5.2 Amenajare de noi depozite

4.5.3 Colectarea si transportul deseurilor - GLOBAL

Dotare pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

4.5.6  Statii de transfer

CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI

Total General ESTIMAT
TOTAL Cap. 6

TOTAL Cap. 4

Capitolul 5. ALTE CHELTUIELI

TOTAL Chap. 5

Cap 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

din care, C+M

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a  Proiectului

Cheltuieli cu auditul anual al proiectului

TOTAL CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE 
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL 

TOTAL APLICATIE
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ROMÂNIA                                                                                                 Anexa 2 
JUDEŢUL ALBA                                                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                   nr. 16/24.01.2013 
 

 
 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI  
„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL ALBA” 

 
 
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 
AMPLASAMENT: teritoriul administrativ al judeţului Alba; 
 
DESCRIERE: 
Prin proiect se prevede realizarea următoarelor investiţii: 

A. Centru de Management Integrat al Deşeurilor – amplasament Galda de Jos ce 
cuprinde: 

- Depozit ecologic de deşeuri nepericuloase compus din 2 celule de depozitare cu o 
capacitate totală de 1.926.000 mc; 

- Staţie de sortare: 43.000 tone/an; 
- Staţie de tratare mecano-biologică simplă: 85.566 tone/an; 
- Construcţii auxiliare: clădire administrativă, parcare, ateliaer de întreţinere, magazii, 

spaţii sanitare, staţie de spălare autovehicule, post trafo, staţie de carburanţi, staţie de 
epurare a levigatului; 

- Infrastructura de acces: drumuri de acces la obiectiv, poartă de acces şi control, drumuri 
interioare, parcări. 

B. Staţie de transfer Blaj cu o capacitate de 15.000 tone/an; 
C. Staţie de transfer Tărtăria cu o capacitate de 33.044 tone/an; 
D. Închiderea depozitelor neconforme – Prin proiect se prevede închiderea a şapte 

depozite urbane neconforme din judeţul Alba şi anume: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Abrud, 
Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş. 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
• Cost total proiect cu TVA: 60.257.188 Euro (261.998.253 Lei), din care C+M 46.051.107 

Euro (200.230.215 Lei); 
                                                                             
• Cost total proiect fara TVA: 48.761.526 Euro (212.015.115 Lei), din care C+M 37.137.990 

Euro (161.457.980 Lei); 
 
• Cost total cheltuieli eligibile fara TVA: 47.204.680 Euro (205.245,948 Lei), din care C+M 

36.065.790 Euro (156.814,054 Lei); 
 

• Cost total cheltuieli neeligibile fara TVA: 1.556,846 Euro (6.769,167 Lei), din care C+M 
1.072.200 Euro (4.661,926 Lei). 

 

Valorile in lei sunt calculate la cursul 1 Euro = 4,348 Lei, curs utilizat in Contractul de 

finantare. 
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Perioada estimata de realizare a investiţiei:         10/2012 – 10/2015 
 
 
Finanţarea investiţiei: din fonduri CE, alocaţii bugetare, fonduri proprii sau alte fonduri legal 
constituite cu destinaţia de investiţii. 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                                  Contrasemneaza, 
                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA



ROMANIA  Anexa nr. 3 

JUDETUL ALBA  la  Hotararea nr. 16/24.01.2013 

CONSILIUL JUDETEAN     
Planul de achizitii 

  

Nr. 
crt. 

CONTRACT / COMPONENTĂ   Valoare estimată 
contract                           

lei 

Tip contract Tip procedura 

1 
Asistenţă tehnică pentru sprijin managerial in implementarea proiectului "Sistem de management 
intergrat  al deşeurilor din judeţul Alba" 

1.444.353 Servicii 
licitatie deschisa 

2 
Supervizarea lucrărilor de constructii din cadrul proiectului "Sistem de management  integrat al 
deşeurilor în judeţul Alba" 

4.909.138 Servicii 
licitatie deschisa 

3 
Servicii de publicitate si campanie de informare si constientizare pentru proiectul "Sistem de 
management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 

1.453.449 Servicii 
licitatie deschisa 

4 Auditul anual al proiectului "Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 236.934 Servicii cerere de oferta 

5 
Asistenţă tehnică oferită de proiectant pe perioada executariilucrarilor de construire a depozitului de 
deseuri Galda de Jos 

847.860 Servicii 
licitatie deschisa 

6 
Verificarea proiectului tehnic si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executariilucrarilor de 
construire pentru depozitul de deseuri Galda de Jos 

47.389 Servicii 
achizitie directa 

7 
Asistenta tehnica pentru revizuirea documentatiilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectUlui 
"Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 

521.760 Servicii 
cerere de oferta 

8 
Furnizare echipamente pentru colectarea separata a deşeurilor si unităţi de compostareindividuală,în 
cadrul proiectului "Sistem de management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 

10.109.652 Furnizare 
licitatie deschisa 

9 
Furnizare echipamente pentru depozitul de deşeuri Galda de Jos, în cadrul proiectului "Sistem de 
management  integrat al deşeurilor în judeţul Alba" 

5.232.655 Furnizare 
licitatie deschisa 

10 
Construirea Centrului de management integrat al deseurilor (depozit de deşeuri, staţie de sortare, staţie 
de tratare mecano-biologică) Galda de Jos, judetul Alba  

104.818.656 

Lucrari (executie pentru 
depozit si proiectare si 

executie pentru statia de 
sortare si statia de tratare) licitatie deschisa 

11 Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri din mediul urban din judeţul Alba 48.764.220 
Lucrari (proiectare si 

executie) licitatie deschisa 

Lot 1: Lucrari de constructie 9.559.780 licitatie deschisa 
12 Construirea a doua statii de transfer deseuri in judetul Alba 

Lot 2 Furnizare de echipamente 8.362.460 

Lucrari (proiectare si 
executie) licitatie deschisa 

13 
Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deseurilorGalda de Jos si pentru 
staţiile de transfer din judetul Alba** 

5.048.898 
Lucrari (proiectare si 

executie) licitatie deschisa 

 ** contract neeligibil conform POS Mediu     

   Contrasemneaza, 

 PRESEDINTE,  SECRETARUL JUDETULUI ALBA 

      

      



ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii nr.223/2012 privind stabilirea  

preţurilor medii  la principalele produse agricole pe baza cărora  
se calculează veniturile din arendă în anul 2013 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinta ordinară din data de 24 ianuarie 2013. 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.223/2012 

privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se 
calculează veniturile din arendă în anul 2013; 

- Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.223/2012 privind stabilirea preţurilor 
medii  la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în 
anul 2013, iniţiat de preşedintele Consiliului Judeţean, d-nul Ion Dumitrel; 

- Raportul de specialitate nr. 563/16.01.2013 Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete, la proiectul de 
hotărâre înregistrat sub nr. 12 din 16.01.2013. 

Văzând : 
- Adresa nr.4847/11.01.2013 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 2013, 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 „Dezvoltare economică, Bugete, Strategii” 
Având în vedere prevederile: 
- Articolul 62 alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Hotararea Guvernului nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; 
- art.91 alin.1, litera f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificarile şi completările ulterioare 
În temeiul art.97 şi art.115-(1) lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
Art. unic Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr.223/2012 privind 
stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole  pe baza cărora se calculează veniturile 
din arendă în anul 2013, in sensul ca pretul mediu al produsului agricol “carne taiata carcasa 
vita” de la nr. crt. 6.2 se stabileste la 14 lei/kg. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Alba 
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba  
- Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba 
 
     Preşedinte, 
     Ion Dumitrel 
 
                                                                                            Contrasemnează 
                                                                                          Secretarul judeţului, 
                                                                                          Mariana Hurbean 

Alba Iulia,  24.01.2013 
Nr. 17 



	  

	  

Consiliul	  Județean	  Alba	  

RAPORT	  DE	  ACTIVITATE	  

Raportul	  Președintelui	  Consiliului	  Județean	  Alba	  cu	  privire	  la	  
îndeplinirea	  atribuțiilor	  ce-‐i	  revin	  și	  a	  hotărârilor	  	  

Consiliului	  Județean	  

2012	  



 

2009 

lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum 

Ședin&ele((
Consiliului(Jude&ean;(hotărâri(și(dispozi&ii. 

 
In# cursul# anului# 2012,#

Consiliul# Judeţean# Alba# s7a#

întrunit# in!17# sedinte# din# care# 12#

ordinare# si# 5# extraordinare.# Au#

fost#adoptate#226#hotarari,#vizand#

in# principal:# organizarea# si#

functionarea# aparatului# de#

specialitate#al# consiliului# judetean#

si# al# institutiilor# si# serviciilor#

publice# de# sub# autoritatea# sa;#

aprobarea# Regulamentului# de#

organizare# si# functionare# a#

Consiliului# Judetean# Alba;#

rectificarea# bugetului# general# de#

venituri# si# cheltuieli# al# Judetului#

Alba# si# aprobarea# bugetelor# de#

venituri# si# cheltuieli# ale#

institutiilor# si# serviciilor# publice#

de# interes# judetean# finantate# prin#

subventii# si# din# venituri# proprii;#

asocierea# Consiliului# Judetean#

Alba# cu# consiliile# locale# ale#

municipiilor,# in# vederea# obtinerii#

de#finantare#externa#pe#domeniile:#

modernizarea# administratiei,#

social,# educatie,# infrastructura# si#

mediu;# administrarea# domeniului#

public# si# privat# al# Judetului# Alba.#

De# asemenea,# au# fost# adoptate#

hotarari# prin# care# s7a# aprobat#

incheierea# de# conventii# de#

cooperare# si# parteneriat# cu#

organizatii# neguvernamentale,#

majoritatea# in# sfera# sociala# si#

invatamant.#

Hotararile#adoptate#au#fost#

inregistrate# in# registrul# de#

evidenta# a# hotararilor# si# au# fost#

comunicate# celor# interesati# si#

Institutiei# Prefectului# 7# Judetul#

Alba.# 

!
Ședințele!Consiliului!!!!Hotărâri!și!dispoziții!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Servicii!de!interes!județean!
!!!
!! 
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 În# vederea# dezvoltării# unui# management#
performant# al# resurselor# bugetare# s6a# urmărit# şi# în# anul#
2012# realizarea# unui# buget# echilibrat# atât# pentru#
activitatea# proprie# cât# şi# pentru# cea# a# ordonatorilor#
terţiari# a# instituţiilor# publice# şi# societăţilor# comerciale#
de#sub#autoritatea#Consiliului#Judeţean. 2012 

Buget  
echilibrat 

În# vederea# dezvoltării#

unui# management# performant# al#

resurselor#bugetare#s7a#urmărit# şi#

în#anul#2012#realizarea#unui#buget#

echilibrat# atât# pentru# activitatea#

proprie# cât# şi# pentru# cea# a#

ordonatorilor# terţiari# a#

instituţiilor# publice# şi# societăţilor#

comerciale# de# sub# autoritatea#

Consiliului#Judeţean.#

În# anul# 2012# Serviciul#

Buget7Venituri,# prin#

Compartimentul# Buget# a#

fundamentat,# supus# dezbaterii# şi#

aprobării# (# cadrul# legal# în#vigoare#

fiind:# Legea# nr.# 273/2006# 7# legea#

finanţelor# publice# locale,# cu#

modificările# şi# completările#

ulterioare,# Legea# bugetului# de# sat#

pe# anul# 2012,# nr.293/2011# acte#

normative# specifice# domeniului#

aflate# în# vigoare# în# cursul# anului#

2012),# # bugetul# propriu# al#

judeţului# Alba,# bugetul##

instituţiilor# publice# finanţate# din#

venituri# proprii# şi# subvenţii# din#

bugetul# local,# bugetul# creditelor#

interne,# atât# în# faza# iniţială# cât# şi#

rectificativă,# după# însuşirea# de#

către# comisia# de# specialitate,#

colaborând# cu# serviciile# de#

specialitate# implicate# şi# unităţile#

de# sub# autoritatea# Consiliului#
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VENITURILE 

Judeţean.#

La# fiecare# rectificare# a#

bugetului#s7a#avut#în#vedere# 

asigurarea# condiţiilor#

materiale# şi# a# surselor# de#

finanţare# pentru# asigurarea#

funcţionarii# autorităţii# executive#

judeţene# şi# pentru# realizarea#

obiectivelor# şi# acţiunilor# de#

interes#judeţean.#

Activitatea# Consiliului#

Judeţean#Alba#în#anul#2012#a#fost#

orientată# în# principal# pentru#

realizarea#programului#acţiunilor#

economico7sociale# din#

coordonarea# Consiliului#

Judeţean,# parte# integrantă# a#

Programului# de# dezvoltare# a#

judeţului# Alba# pe# anul# 2012.# Cu#

privire# la# stadiul# şi# gradul# de#

realizare# a# acţiunilor# planificate#

s7au#efectuat#analize# trimestriale#

şi# semestriale,# urmărindu7se# cu#

consecvenţă# efectuarea# acestora#

în# condiţii# de# eficienţă# şi#

economicitate.#

#

#

#

#

În! ceea! ce! priveşte!

execuţia! veniturile! bugetului!

propriu! al! judeţului! Alba,! în! anul!

2012,( ! acestea! sunt! în! sumă! de!

184.559! mii! lei,! înregistrând! o!

uşoara! scădere! faţă! de! anul! 2011!

datorată! în! principal! diminuării!

sumelor! alocate! pentru!

echilibrarea!bugetului!local.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Conform! Legii! nr.!

273/2006! cu! modificările! şi!

completările! ulterioare,! în! anul!

2012! procentul! de! alocare! a!

cotelor!şi!sumelor!defalcate!din!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

unele! venituri! ale! bugetului! de!

stat,! a! fost! modificat,! respectiv!

pentru! cotele! defalcate! din!

impozitul! pe! venit! alocate!

bugetului!local!este!de!11,25%!faţă!
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de! anul! 2011! când! procentul! a! fost! de! 12%.! Cu! toate! acestea! sumele!

încasate! din! impozitul! pe! venit! la! bugetul! local! al! judeţului! au! înregistrat!

creştere!în!anul!2012,!suma!absolută!încasata!fiind!de!!29.208!mii!lei!faţă!de!

anul!2011,!când!a!fost!de!27.921!mii!lei.!

Încasările! în! anul! 2012! aferente! cotelor! şi! sumelor! defalcate! din!

impozitul!pe!venit!au!înregistrat!o!creştere!(2,67%)!faţă!de!încasările!anului!

2011,! cu! toate! că! în! conformitate! cu! prevederile! Legii! 273/2006! privind!

finanţele! publice! cu! modificările! şi! completările! ulterioare,! procentul! de!

alocare! a! cotelor! şi! sumelor! defalcate! din! unele! venituri! ale! bugetului! de!

stat,! a! fost! modificat! respectiv! pentru! ! cotele! defalcate! din! impozitul! pe!

venit! alocate! bugetului! local! este! de! 11,25%! faţă! de! anul! 2011! când!

procentul!a!fost!de!12%.!

Subvenţiile! reprezintă! 30,89%! din! total! venituri! bugetare! şi! au!

înregistrat! o! descreştere! fata! de! încasările! anilor! 2010,! 2011,! datorată!

diminuării! subvenţiilor! acordate! de! la! bugetul! de! stat.nanţarea! drepturilor!

acordate!persoanelor!cu!handicap.!!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2012: Situația veniturilor - mii lei 

Sumele(defalcate(din(unele(
venituri(ale(bugetului(de(stat(
au(înregistrat(o(scădere(în(
principal(la(sumele(defalcate(
din(taxa(pe(valoarea(adăugată(
pentru(drumuri(judeţene(ca(
urmare(a(rectificărilor(
negative(ale(bugetului(de(stat.! 
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Învățământul!
 

În domeniul învăţământului Consiliul Judeţean Alba, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 (legea 

învăţământului) cu modificările şi completările ulterioare, asigură 

finanţarea cheltuielilor curente ale unităţilor de învăţământ 

special. În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii celor 

17 şcoli speciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Alba, în cadrul cărora sunt şcolarizaţi 541 de copii cu nevoi 

educative speciale, Consiliul Judeţean a alocat fonduri în 

valoare de 6.561 mii lei aferente semestrului II din anul şcolar 

2011-2012 si semestrului I din anul şcolar  2012-2013. 

De asemenea, tot la această grupă, se asigură finanţarea 

drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 

pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru 

copii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 

ore, conform prevederilor OUG nr. 96/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Consiliul Judeţean Alba a asigurat organizarea licitaţiei şi 

a asigurat monitorizarea derulării în bune condiţii a programului 

„Laptele si cornul”, ai căror beneficiari sunt 36.263 de copii 

proveniţi din 516 de şcoli şi grădiniţe şi pentru care s-au alocat 

6.548 mii lei. 

 
Ut porta feugiat dui tempus massa sit amet ante 

CHELTUIELILE:!
 

Cheltuielile bugetului 

local exprimă eforturile 

financiare realizate de 

autoritatea 

administraţiei publice 

judeţeană pentru 

acoperirea cerinţelor 

sociale, culturale, 

economice, a serviciilor 

de dezvoltare publică şi 

a altor cerinţe ale 

locuitorilor judeţului. 
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Bani pentru o 
dezvoltare 
armonioasă 

Sprijinirea culturii 
Pentru promovarea valriloc 
culturale ale județului Alba, 
pentru identificarea și 
dezvoltarea  
noilor talente  
sau alocat peste 
1,6 milioane  
de lei în anul  
2012. 

Sprijinirea bisericii 
S-a acordat sprijin financiar 
pentru 332 de unități de cult, 
în valoare de peste 2,8 
milioane de lei. 

Dezvoltare turistică 
Peste 1,1 milioane de lei au 
foat alocați pentru programe 
de dezvoltare turistică și 
pentru funcționarea Centrelor 
de informare turistică. 

Asistență socială 
A fost consolidată oferta 
pentru persoane vârstnice şi 
cu dizabilităţi prin înfiinţarea 
unor centre de ocrotire în 
care serviciile să aibă un grad 
ridicat de flexibilitate. 
 
 

În domeniul Culturii, recreării și religiei 
#S7au# finanţat# # cheltuieli# destinate#
funcţionării# unităţilor# de# cultură#
aflate# în# subordinea# Consiliului#
Judeţean# Alba# (# Biblioteca# Judeţeană#
„Lucian# Blaga”,# Muzeul# Naţional# al#
Unirii,#Teatrul#de#Păpuşi#„Prichindel”#,#
Centrul# de# Cultură# „Augustin# Bena”),##
plăţii# # contribuţiilor# pentru#
personalul# neclerical# angajat# în#
unităţile# de# cult# din# ţară,# sprijinirii#
unităţilor#de#cult#din#judeţ,#precum#şi#
altor#activităţi#culturale#şi#recreative.#

În! sfera! serviciilor!
religioase,# Consiliul# Judeţean# Alba# a#
acordat# sprijin# financiar# # în# # anul#
2012# unui# număr# de# 332# unităţi# de#
cult,#în#vederea#realizării#unor#lucrări#
de#restaurare,#consolidări#şi# reparaţii#
la#biserici.#Acordarea#acestui#sprijin#s7
a# realizat# în# baza# documentaţiilor#
întocmite#şi#la#solicitarea#unităţilor#de#
cult.# Cuantificarea# valorică# a#
sprijinului#financiar#pentru#realizarea#
de# reparaţii# la# lăcaşurile# de# cult# din#
judeţul# Alba# # în# anul# 2012# este# de#
2.815,00#mii#lei.#

 
Pentru!sprijinirea!
activităţilor!culturale!şi!
recreative!

ale# căror# obiective# au# fost,#
printre# altele,# promovarea#
valorilor#culturale#şi#spirituale#ale#
judeţului,# identificarea# şi#
promovarea# tinerilor# talentaţi,#
atragerea# şi# educarea# copiilor# şi#
elevilor# prin# acţiuni# de# apărare# şi#
promovare# a# propriei# sănătăţi,#
urmărind# totodată# dezvoltarea#

spiritului# competiţional# şi# de#
echipă,# etc..# s7au# alocat# fonduri# in#
suma#de#1.611,00#mii#lei.##

 
Sportul#

Ideea# atragerii,# pregătirii# şi#
promovării# tinerelor# talente# în#
vederea# practicării# sportului# de#
performanţă# a# fost# susţinută#
financiar# de# către# Consiliul#
Judeţean# Alba,# în# anul# 2012#
alocându7se#în#acest#sens#suma#de#
2.243,00#mii#lei.#

 
Dezvoltarea#turistică#

s7au#alocat#fonduri#în#suma#de#
1.113,00# mii# lei# din# bugetul#
propriu# al# judeţului# Alba,# # pentru#
programe# de# dezvoltare# turistică,#
în# speţă# pentru# funcţionarea#
Centrelor# de# informare# şi#
dezvoltare# turistică,# al# căror#
obiectiv# principal# îl# constituie#
realizarea# activităţilor# de#
marketing# şi# promovare# a#
produselor# turistice,# precum# şi#
pentru# organizarea# unor#
festivaluri.### 

O#pondere#însemnată#în#totalul#cheltuielilor#o#are#activitatea#de#„Transport!şi!comunicaţii”#

prin#reabilitarea#sistemului#rutier#din# judeţ.#Pentru#finanţarea#acestei#activităţi#s7au#folosit# fonduri#

atât#din#bugetul#propriu# al#Consiliului# Judeţean#Alba# cât# şi# din# credite# și# din# excedentul#bugetului#

local.#Fondurile#alocate#acestui#domeniu#în#anul#2012#au#fost#de#36.231!mii!lei.##

În#anul#2012,#în#vederea#susţinerii#investiţiilor#realizate#de#SC#Drumuri#si#Poduri#Locale#Alba#

SA,#respectiv#achiziţionarea#în#sistem#de#leasing#de#autobasculante,#autogredere,#buldoexcavatoare,#a#

fost#majorat#capitalul#social##cu#suma#de#1.100,00#mii#lei 
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Oftalmologie 
 
 
 
 

RMN Oncologie ATI 

3 
Mauris lacinia  
Consectetuer est. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra 

7 
Dolor ipsum  
Consectetuer est. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra.  

16 
Set amet lacinia  
Consectetuer est. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra.  

15 
Lorem ipsum dolor  
Sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Pellentesque 
nunc tellus, iaculis quis, 
volutpat eget, bibendum ac. 

12 
Lorem ipsum  
Sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Pellentesque 
nunc tellus, iaculis quis, 
volutpat eget, bibendum ac. 

26 
Lorem dolor  
Sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Pellentesque 
nunc tellus, iaculis quis, 
volutpat eget, bibendum ac. 

28 
 

 

30 
Mauris ipsum lacinia  
Consectetuer est. Class aptent 
taciti sociosqu ad nostra. 

 

În#anul#2012#au#fost#semnate#
cu# Ministerul# Mediului# şi#
Pădurilor# două# contracte# cu#
finanţare# nerambursabilă# în#
cadrul# Programului#
Operaţional# Sectorial# Mediu#
200772013:#
7 „# Sistem# integrat# de#
management# al# deşeurilor#
in#judeţul#Alba”#
7 „# Managementul# integrat# al#
siturilor# ROSCI0085#
Frumoasa# si# ROSPA0043#
Frumoasa”#

Sănătatea 
Domeniul# sănătăţii# a#

beneficiat# în# anul# 2012# de# o#
atenţie#deosebită,#alocându7se#din#
bugetul#propriu#al# judeţului# suma#
de# 9.909,00! mii! lei,# la# care# s7au#
adăugat# sumele# primite# de# la#
bugetul# de# stat# pentru# finanţarea#
aparaturii# medicale# şi# a#
reparaţiilor#capitale#în#sănătate,#în#
cuantum# de# 589,00! mii! lei.#
Sumele#alocate#au#fost#in#principal#
pentru# realizarea# unor# reparaţii#
capitale# (Secţia# boli# infecţioase,#
ascensor,# mansardare# corp# C+D#
Policlinica)#şi#dotări#independente#
la#unităţile#de#sănătate#publică#din#
subordinea# Consiliului# Judeţean#
Alba,# respectiv# suma#de#8.195,00!
mii!lei.##

Tot# în# anul# 2012# au# fost#
inaugurate# Secţia# Oncologie# # şi#
Secţia# ATI# ale# Spitalului# Judeţean#

de# Urgenţă# Alba,# valoarea# totală#
alocată#de#Consiliul# Judeţean#Alba#
pentru#cele#două#obiective#fiind#de#
2.383.345#lei##

Finanțare nerambursabilă 
În# anul# 2012# a# continuat#

implementarea# proiectelor#
începute#în#anul#2010,#astfel#că#din##
rambursări# de# cheltuieli# eligibile,#
Consiliul# Judeţean# Alba# # a# încasat#
2.668,00# mii# lei.# Proiectele# aflate#
în# implementare# în# anul# 2012#
sunt:##

7 „Reabilitarea# şi# dezvoltarea#
infrastructurii# generale# şi# de#
turism# în# arealul# turistic#
Mărginimea# Sibiului# –# Valea#
Sebeşului# –# Modernizarea#
drumului# de# interes# turistic# DJ#
106E# pe# tronsonul# Jina# –#
Şugag/Valea#Sebeşului#/DN67C”#
7 "Incluziune#socială#şi#pe#piaţa#

muncii# prin# întreprinderi#
sociale"###
7 Program# de# instruire# pentru#

dezvoltarea# capacităţii#
administrative# şi# creşterea#
eficienţei# organizaţionale# în#
administraţiile# publice# ale#
judeţului#Alba”#
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Domeniul public al județului
A.#Intrări:
Pe# parcursul# anului# 2012,#

Inventarul# bunurilor#care#aparţin#
domeniului# public# al# judeţului#
A l b a ,# f o s t# c o m p l e t a t# c u#
următoarele#bunuri#imobile:

Drumuri#judeţene:
DJ# 107#R:# Stremţ#(DJ# 750C)#–#

Cetea#–#Benic#(DJ#107K)#;
DJ#107#P:#Hopârta#(DJ#107E)#–#

Turdaş# (DC# 6)# –# DJ# 107D# (Vama#
Seacă)#;

DJ# 704#K:#Vinerea# (DJ# 704)# –#
Săliştea#(DJ#705E)#;

DJ#107#Z:#Ciumbrud#(DJ#107E)#
–#Păgida#–#Gâmbaş#–#Aiud#(DN#1).

Poduri:
Pod# pe# DJ# 141# C,# DN# 14B#

(Lunca)#Y#Cenade#Y#Capu#Dealului#Y#
Lim.#jud.#Sibiu;

Pod# pe# DJ# 106# H,# Ighiu# (DJ#
107# H)# Y# Ighiel# Y# Necrileşti# Y#
Întregalde#(DJ#107K).

Clădiri#şi#terenuri:
S t a ţ i a# d e# p ompa r e# d e#

intervenţie# Petreşti,# bun# public#

c on c e s i on a t# Ope r a t o r u l u i#
regional#S.C.#APAYCTTA#S.A.;

Clădire# S+P+3,# cu# destinaţia#
de# birouri# şi# sediu# şi# terenul#
a f e r e n t ,# i m o b i l# s i t u a t#
administrativ# în# Municipiul# Alba#
Iulia,# bYdul.# Decembrie# 1918,# nr.#
68;

Teren,# în# suprafaţă# de# 275#
mp,# situat# în# itravilanul# comunei#
Şugag,# Satul# Dobra,# Judeţul# Alba,#
înscris# în# C.F.# nr.# 70829# Şugag,#
identificat#cu#nr.#cadastral#70829,#
achiziţionat# în# cadrul# proiectului#
“Reabilitarea# şi# dezvoltarea#
infrastructurii# generale# şi# de#
tu r i sm# în# a rea lu l# t u r i s t i c#
Mărginimea# Sibiului# –# Valea#
Sebeşului# #(judeţele#Sibiu#şi#Alba)#
Y# Modernizarea# drumului# de#
interes# turistic# DJ# 106E# pe#
tronsonul# Jina# –# Şugag/Valea#
Sebeşului/DN#67C”.

B. Ieșiri
Pe# parcursul#anului#2012,#din#

Inventarul# bunurilor#care#aparţin#
domeniului# public# al# judeţului#
Alba# au# ieşit# bunuri# imobile,# ca#
urmare#a:

Actualizării# Inventarului#
proprietăţii# publice,# sYau# radiat#
următoarele#poziţii:

Poz.# 5#–#“# #Punct#de# comandă#
de# bază# al# Inspectoratului# de#
protecţie# civilă# #al#judeţului#Alba”#
–imobilul# este# proprietatea# S.C.#
“Cetatea#Apuseni”#S.A.#Alba#Iulia;

Poz.#33.#–#“Construcţii#şi#teren#
aferent# în# care# îşi# are# sediul#
Dispensarul# Studenţesc”# –# este#
p r o p r i e t a t e# p u b l i c ă# a#
municipiului# Alba# Iulia# (adresa#
Primăriei# nr.#44894/06.07.2010),#
cuprins#la#poz.#cu#nr.# crt.# 1218# în#
Inventarul# bunurilor#care#aparţin#
domeniului#public#al#municipiului#
Alba# Iulia,# atestat# prin# H.G.# nr.#
974/2002#–#Anexa#nr.#2;

Poz .# 36 .# –# “Car ie ră# de#
marmură”#–#este#proprietatea#S.C.#
“MARMURA”# Bucureşti# S.A. ,#
potrivit# H.G.# nr.# 834/1991# şi#
Certificatului# de# atestare# a#
dreptului# de# proprietate# Seria#
M03,#nr.# 3397#emis#de#Ministerul#
Industriei# şi# Comerţului# în# anul#
1997.

Trecerii# din# domeniul# public#
în# domeniul# privat# –# în# vederea#
scoaterii# din# funcţiune# şi# casării,#
au#ieşit#după#cum#urmează:

Domeniul public și privat al 
județului Alba
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C o n s t r u c ţ i i l e# a n e x e ,#
aparţinătoare# imobilului# Secţia#
Boli# Infecţioase# aparţinătoare#
Spitalului# Judeţean# de# Urgenţă#
Alba# Iulia,# situat# administrativ# în#
Municipiul#Alba#Iulia,# str.#Decebal,#
nr.# 20:# clădirea# Rontgen,# Magazia#
şi#Ghereta# portar,# care# nu# au# mai#
putut#fi#folosite#potrivit#destinaţiei#
a ces tora ,# aveau# dura ta# de#
funcţionare# expirată# şi# se# găseau#
întrYo#stare#avansată#de#degradare#
Y# Contractul# de# administrare# nr.#
1324Y1479/2004# # încheiat# cu#
Spitalul# Judeţean#de# Urgenţă#Alba#
Iulia,# a# fost# modificat# prin# act#
adiţional;

Construcţia# aparţinătoare#
imobilului# “Gospodăria# anexă”,#
situat# în# Satul# Sîncrai,# str.# Andrei#
Mureşanu,# nr.# 100,# Municipiul#
Aiud,# Judeţul# Alba,# pusă# la#
dispoziţia# Proiectului# “Incluziune#
socială# şi# pe# piaţa# muncii# prin#
întreprinderi# sociale”,# proiect#
strategic# în# cadrul# Programului#
Operaţional#Sectorial#“Dezvoltarea#
Resurselor# Umane”# –# POSDRU#
2007Y2013,# Axa# prioritară# 6# –#
“Promovarea# incluziunii# sociale”,#
Domeniul# major# de# intervenţie#
6.1.# –# “Dezvoltarea# economiei#
sociale”,# în#parteneriat#naţional# şi#
transnaţional.

Domeniul prival al județului 

Alba

A.#Intrări:
În# anul# 2012,# Inventarul#

b unu r i l o r# c a r e# a l c ă t u i e s c#
domeniul#privat#al#judeţului#Alba#a#
fost#completat#cu#bunuri#imobile:

Prin# achiziţiile# efectuate# de#
către# S.C.# APAYCTTA# S.A.,# din#
Fondul# de# Întreţinere,# Înlocuire#
Dezvoltare,# cu# bunuri# în# valoare#
de# 297.427,36# lei,# care# au# fost#
c once s i ona t e# ope ra to ru lu i#
regional,# aprobânduYse# redevenţa#
recalculată,# aferentă# fiecărei#
concesiuni;

În# vederea# scoaterii# din#
funcţiune# şi# casării# acestora,# au#
fost#trecute#din#domeniul#public#în#
domeniul#privat# al# judeţului#Alba,#
bunurile#menţionate#mai#sus

B. Ieșiri
În# anul# 2012,# din# Inventarul#

b unu r i l o r# c a r e# a l c ă t u i e s c#
domeniul# privat# al# judeţului# Alba#
au# ieşit#un#nr.# 10# bunuri# imobile,#
care# au# aparţinut# fostei# Secţii# de#
Neuro log ie# ş i# P s ih ia t r i e# a#
Spitalului# Judeţean# de# Urgenţă#
Alba# Iulia,# trecute# din# domeniul#
public# în# domeniul# privat# al#
judeţului# Alba,# în# luna# decembrie#
2010# şi# care# au# fost# demolate# în#
luna#mai#2012

Inventarul propretății publice

În# anul# 2012,# sYau# modificat#
valorile# de# inventar#pentru# unele#
bunuri# imobile ,# proprietate#
publică#a#judeţului#Alba,#după#cum#
urmează:

‣#Pentru#unele#bunuri#imobile,#
concesionate# către# S.C.# APA#CTTA#
S.A.:

#Y#în#urma#recepţiei# #lucrărilor#
executate# în# cadrul# investiţiei#
“Dezvoltarea# alimentării# cu# apă#
potabilă# a# localităţilor# aferente#
sistemului# zonal# al# judeţului#Alba#
–# sursa# Râul# Sebeş”,# asupra#
obiectivelor# “Staţie# de# tratare# a#

apei# SăscioriYSebeşel# Q=1000# l/s”#
şi# „Conducta# de# aducţiune# Alba#
Iulia#–#SP#Galda”#;

Y# la# obiectivul# executat# din#
fonduri#I.I.D.#–#“Modernizare#staţie#
pompe#Galda,#Judeţul#Alba”;

‣#Pentru#unele#bunuri#imobile,#
t r ansmise# în# admin i s t ra re#
Spitalului# Judeţean# de# Urgenţă#
Alba# Iulia# ca# urmare# a# efectuării#
de# lucrări# de# reparaţii# capitale# şi#
investiţii,# la# sediul# acestei# unităţi#
sanitare# (Sectia# Oncologie)# şi# la#
S e c ţ i a# de# Bo l i# I n f e c ţ i oase#
aparţinătoare# Spitalului# Judeţean#
de#Urgenţă#Alba.
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Sărbătoarea Mierii - la Blaj 
În# perioada# 22# –# 23# martie#

2012,# Consiliul# judeţean# Alba# a#
fost# alături# de# societatea# Apidava#
Blaj,# Asociaţia# Mierea#
Românească,# Primăria# Blaj# şi#
Oficiul# Naţional# al# Produselor#
Tradiţionale# la# organizarea# celei#
de#a#V7a#ediţii#a#Târgului#Mierii.#

Scopul# principal# al#
manifestării# a# fost# atât#
promovarea# în# rândul#
consumatorilor#a#unui#stil#de#viaţă#
sănătos,# a# unei# alimentaţii# bazate#
pe# produse# 100%# naturale,# cât# şi#
facilitarea# schimbului# de#
informaţii# între# apicultori# şi#
specialişti# în# domeniu# şi#
organizarea# unei# ample# expoziţii#
cu# vânzare,# cu# participarea#
apicultorilor# # individuali# şi# a#
firmelor#de#profil#din#ţară#precum#
şi# din# Ungaria,# Serbia,# Bulgaria,#
Polonia,#Slovacia#şi#Finlanda.#

Pe# lângă# gama# amplă# de#
produse#apicole,#apiterapeutice#şi#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

apicosmetice,# echipamente# şi#
utilaje# pentru# apicultură,# au# fost##
prezente# şi# standuri# cu# produse#
ecologice# şi# tradiționale#
românești,# precum:# lactate,#
mezeluri,# vinuri,# produse# de#
panificaţie# şi# patiserie,# dulciuri,#
artizanat.##
#
#
#
#
#
#
#
#

Târgul Mobilei 
Consiliul# Judeţean# Alba# a#

organizat# în# perioada# 67# 8# aprilie#
2012# cea# de7a# treia# ediţie# a#
Târgului# Mobilei,# care# s7a#
desfăşurat#în#incinta#Alba#Mall#din#
Alba# Iulia# şi# a# avut# ca# scop#
promovarea#produselor#autohtone#
din# industria# de# prelucrare# a#
lemnului# şi# mobilei,# realizate# de#
producători# cu# tradiţie# în#
economia#judeţului#Alba.#

Partenerii#Consiliului#Judeţean#
Alba# la# acest# eveniment# au# fost#
Stratusmob#Blaj,##Savini#Due#Sebeş#
şi#Alba#Mall.##

Au# fost# prezentate# şi# oferite#
spre# vânzare# produse# de# calitate#
în# materie# de# mobilier# pentru#
locuințe,# birouri# și# spații#
comerciale# componente# și#
accesorii,#amenajări#și#decorațiuni#
interioare,# de# la# 27# de# firme#
prezente# la# târg,# foarte# multe#
produse# noi,# multe# dintre# ele#
oferite# în# premieră# în# cadrul#
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acestui# târg:# garnituri# de#
bucătărie,#garnituri#de#camere#de#

#
#
#
#
#
#
#
# 

zi# și# pentru# dormitoare,# mobilă#
pentru#holuri#și#pentru#băi.#Au#fost#
expuse# aici# şi# draperii,# perdele,#
covoare,# mochete# şi# lumânări#
decorative.###
#
#
#
#
#
#
#
#
#

O# activitate# inedită# în# cadrul#
târgului# a# fost# organizarea# unui#
atelier# de# pictură# decorativă# pe#
mobilă,# condus# de# dl.# Kiraly#
Francisc# din# Rimetea,# zonă# cu#
tradiție# în# mobilierul# pictat.#
Pentru# vizitatori# a# fost# organizată#
de# firma# Tiporex# o# licitaţie# de#
mobilier,#constând#în#trei#garnituri#
complete#de#mobilier# iar#de# firma#
Thomas# Fashion# o# tombolă# cu#
premii# constând# în# obiecte#
electrocasnice.#

Târgul Gustos de Alba 
 

A# treia! ediţie# a# Târgului#
GUSTOS# DE# Alba,# organizată! de#
Consiliul# Judeţean# Alba,#în#
parteneriat# cu# Albalact,# Primăria#
Municipiului# Alba# Iulia,# Asociaţia#
Ţara# Vinului# Alba,# Asociaţia#
Producătorilor# de# Produse#
Tradiţionale# şi# Ecologice# Alba#
Transilvania,# Asociaţia#
crescătorilor# de# ovine# din# judeţul#
Alba,# Asociaţia# Judeţeană# a#
crescătorilor# de# bovine# Alba,#
Fuchs# Condimente# RO# şi# Slow#
Food#Alba#Transilvania,#a#avut#loc#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

în# perioada# 12# 7# 13# mai# 2011,# în#
spaţiul#expoziţional#al#Pieţei#Pascu#
din# cartierul# Cetate# al#
municipiului# Alba# Iulia.#
Evenimentul# a# avut# avanpremiera#
la# Biblioteca# Judeţeană# „Lucian#
Blaga”,# intitulată# Slow# Food# la#
bibliotecă,# unde# cei# prezenţi# au#
ajuns# să# cunoască# mai# multe#
despre#concept#şi#valorile#
#
#
#
#
#
#
#
#
#gastronomiei#locale.##

Evenimentul# a# avut# drept#
scop# promovarea# producătorilor#
autohtoni# din# industria# de# profil#
alimentar# şi# valorificarea#
tradiţiilor#culinare#locale.##

Expozanţii#au#fost#brutării,#
patiserii,# cofetării,# măcelării,#
producători#de#lactate,#brânzeturi,#
ouă,# ciuperci,# miere# şi# produse#
apicole,# uleiuri# presate# la# rece,#
cultivatori# de# legume# şi# fructe,#
viticultori.#

O# secţiune# aparte# a# fost#
dedicată#mâncărurilor#tradiţionale#
locale,# ediţia# din# acest# an# fiind#
completată# prin# participarea#
asociaţiei# ce# promovează#
conceptul# Slow# Food,# asociaţie#
care#a#luat#naştere#la#iniţiativa#şi##

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

cu# sprijinul# Consiliului# Judeţean#
Alba.# Conceptul# Slow# Food,#
dezvoltat# la# nivel# mondial,#
protejează# cultura# culinară# locală#
promovând# hrana# sănătoasă# și#
gustoasă.#Acest#concept#s7a#aflat#și#
în#centrul#activităților#de#educație#
a#gustului#dedicate#copiilor.#

Au# fost# prezente# 28# firme#
şi# 35# producători# individuali,# cu#
standuri# în# interiorul# şi#exteriorul#
pavilionului#expoziţional.##

Din# programul# târgului#
menţionăm:# demonstraţiile#
culinare# realizate# de# „Bucătăria#
hoinară”,#atelierele#de#gătit#pentru#
copii# şi# educaţia# gustului,#
concursul# pentru# expozanţi# 7#
platoul# Cel# mai# Gustos# din# Alba,#
Opera# în# Piaţă# (recital# de# arii# din#
opere# celebre# interpretate# de#
solişti#ai#Operei#din#Cluj#Napoca).#

Prezenţa# numeroasă# a#
expozanţilor#şi#numărul#crescut#de#
vizitatori,# faţă# de# ediţia#
precedentă,# #constituie#argumente#
solide# pentru# continuarea# acestui#
târg.##

Kaizen - strălucire 
japoneză pentru orașele 
României 

Consiliul# Județean# Alba,# în#
parteneriat# cu# Primăria#
Municipiului# Alba# Iulia,# Institutul#
KAIZEN®# România,# Asociaţia#
„Clean# Up# Japan”,# Academia# de#
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Poliție# din# Prefectura# Yamanashi,#
AOTS#România#(Asociaţia#de# 

Instruire# în# Management#
Japonez),# cu# sprijinul# companiei#
SUPREMIA# şi# a# Centrului# Local#
“Axente# Sever”# Alba# Iulia# al#
Organizaţiei# Naţionale# “Cercetaşii#
Romaniei”,# a#organizat#marți# –#26#
iunie,# un# # eveniment# Strălucire#
japoneză#pentru#orașele#României,#
de# tipul# Kaizen# 5S# Public# în#
municipiul#Alba#Iulia.#Evenimentul#
a# avut# ca# scop# aplicarea#
Managementului# Japonez#
KAIZEN®,# la# nivelul# orașului,#
pentru# a# îmbunătăți# mediul#
acestuia# și# relațiile# dintre#
administrația# locală,# companiile#
private# și# cetațeni.# # Urmărind# să#
schimbe# mediul# prin# schimbarea#
mentalității,#s7a#dorit#împărtășirea#
unor# valori# pozitive# precum#
Respect# (față# de# natură# și#mediu)##
Onestitate# și# Deschidere# spre#
orientare#spre#performanță.##

Itinerar de cunoaștere a 
agenților economici  

Consiliul# Judeţean# Alba# și#
Inspectoratul#Şcolar#Judeţean#Alba#
au#organizat,##în#perioada##12#–#16#
noiembrie# 2012,# # un# tur# itinerant#
în#județ,#cu#scopul#de#a#aduce#într7
un# cadru# motivant# și# de# interes,#
elevii# claselor# a# XII7a# de# la# liceele#
cu#profil#tehnic,#pentru#a#cunoaște#
posibili# angajatori,# firme# de#
prestigiu# din# județ:# BOSCH# –# Blaj,#
TEA#–#Cugir,#PREBET#–#Aiud#SEWS#
7#Alba#Iulia#și#la#firma##SAVINI#DUE#
7#Sebeș.#

Au#participat#aproximativ#120#
de#elevi,#liceele#implicate#în#aceste#
activități#de#orientare#profesională#
fiind# Colegiul# Tehnic# T.# Cipariu,#
Blaj,# Colegiul# Tehnic# I.D.#
Lăzărescu,# Cugir,# Colegiul# Tehnic#
Aiud,# Colegiul# Tehnic# Al.# Domșa#
Alba#Iulia,#Grup#Școlar#Sebeș.#

Interesul# a# fost# evident# atât#
din#partea#liceelor#cât#și#a#firmelor#
gazdă:# au# pus# la# dispoziție# ”ghizi”#
specialiști#și#au#permis#accesul#pe#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
liniile#de#producție.# #Elevii# au# fost#
activi#și#au#participat#la#discuții#cu#
întrebări,# urmărind# funcționarea#
mașinilor# și# utilajelor,#
operațiunilor# manuale# ale#
angajaților,# modul# de# organizare#
al# companiei# și# în# special#
operațiunile#automatizate.##

Prezentările# specialiștilor# au#
fost# apreciate# de# elevii#
participanți,# acestea# conținând#
informații# detaliate,# explicații# și#
demonstrații# privind# procesul# de#
producție#și#în#acest#fel#au#putut#fi#
văzute#pe#viu#toate#etapele#unui##

#
#
#
#
#
#
#

#
flux#de#producție#și#transformările##
multiple# ale# materiei# prime# până#
la# produsul# finit,# ambalat# și#
pregătit# pentru# transportul# la#
beneficiar.#

La# sfârșitul# fiecărei# vizite#
elevii# au# fost# implicați# într7un#
concurs# de# cunoaștere# și#
îndemânare,# pentru# care#
organizatorii# au# oferit# premii# și#
diplome# pentru# primii# trei# clasați#
și# au# participat# la# dezbateri# cu#
privire# la# avantajele# angajării#
după#absolvirea#liceului.#

# #S7a#evidențiat#clar##

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
necesitatea# continuării# unor#
asemenea# vizite# în# companii# din#
județul# Alba,# fiind# nevoie# de# o#
colaborare# mai# strânsă# între#
conducerile# liceelor,# administrația#
locală# și# firme,# pentru# a# oferi#
elevilor#care#doresc#o#cât#mai#reală#
orientare# pentru# îmbrățișarea#
unei#meserii.#

Best of Business 
În#5#decembrie#2012,#Consiliul#

judeţean# Alba# a# invitat#
reprezentanţii# marcanţi# ai#
mediului# de# afaceri# la# cea# de# a#
şasea# ediţie# a# evenimentului# Best#
of# Business# 7# cadru# pentru#
recunoaşterea# şi# evidenţierea#
performanţelor# obţinute# de#
societăţile# cu# capital# românesc# şi#
străin,# din# industrie,# construcţii,#
servicii#şi#agricultură,#performanţe#
care# au# contribuit# substanţial# la#
dezvoltarea# economică# socială# a#
judeţului.##

 
sociis mauris, vel eu libero cras. 

Interdum at. Eget habitasse elementum est, 
ipsum purus pede porttitor class, ut 
adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet 
arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros 
in vel, volutpat nec pellentesque leo, lorem 
temporibus scelerisque nec. 

Curabitur vulputate auctor 
 

Circa!120!de!elevi!de!
clasa!a!XIINa!de!la!

liceele!cu!profil!tehnic!
din!județul!Alba!au!
participat!la!vizite!de!
cunoaștere!în!cadrul!
unor!firme!de!renume:!
BOSCH!–!Blaj,!TEA!–!
Cugir,!PREBET!–!Aiud!
SEWS!N!Alba!Iulia!și!la!
firma!!SAVINI!DUE!N!

Sebeș. 
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„Soluţii pentru 
eficientizarea activităţii 
fermelor de bovine şi 
ovine” 

Consiliul# Judeţean# Alba# a#
organizat# în# data# de# 19# ianuarie#
2012,# o# întâlnire# cu# tema# „Soluţii#
pentru# eficientizarea# activităţii#
fermelor# de# bovine# şi# ovine”# la#
care# au# participat# crescători# de#
bovine# şi# ovine# din# judeţul# Alba,#
membrii# Asociaţiilor# profesionale#
ale# crescătorilor# de# bovine# şi#
ovine,# specialişti# din# domeniu.#
Subiectele# au# vizat# metode#
moderne# de# optimizare# a#
producţiei# de# lapte,#
managementul#şi#auditul#fermelor,#
noi#soluţii#din#sfera# tratamentelor#
veterinare,#exemple#de#bune#

#
#
#
#
#
#
#
#

practici# din# ţări# ale# Uniunii#
Europene,# care# să7i# ajute# pe#
întreprinzători# în# gestionarea#
efectivului#de#animale#din#fermele#
lor.#

„Marketing, comunicare şi 
valorificarea produselor 
agricole” 

Consiliul# Judeţean# Alba# a#
organizat# în# perioada# 28729#
februarie# 2012,# un# curs# cu# tema#
„Marketing,# comunicare# şi#
valorificarea# produselor# agricole”#
la# care# au# participat# 25#
producători# agricoli# din# judeţ,#
membri# ai# Asociaţiilor#
profesionale# ale# crescătorilor# de#
animale# şi# producătorilor# de#
produse#tradiţionale#şi#ecologice#şi#
membri# ai# Conviviumului# Slow#
Food#Alba#Transilvania.#

Subiectele# au# vizat# modalităţi#
de# optimizare# a# tehnicilor# de#
vânzare,#moduri#de#comunicare#cu#
clienţii# şi# posibilităţi# de#
valorificare# superioară# a#
produselor# agricole# în# sensul#
creşterii# valorii# acestora# şi#

diversificării#subproduselor.##

Târgul grădinarului 2012 
#
În# perioada# 16718# Martie#

2012,# Consiliul# Judeţean# Alba# a#
organizat# iîn# incinta# şi# parcarea#
Alba# Mall# din# Alba# Iulia# cea# de7a#
treia# ediţie# a# Târgului#
Grădinarului# 2012.# Partenerii#
administraţiei# judeţene# au# fost#
Primăria# municipiului# Alba# Iulia,#
Camera# Agricolă# judeţeană# Alba,#
Filiala# judeţeană#Alba# a#Asociaţiei#
Amicii# Rozelor,# Toskana# Garten,#
Grădina#cu#Flori#şi#Ambient.##

Dedicat# horticultorilor,#
producătorilor# şi# distribuitorilor#
de#produse#necesare#amenajării#şi#
întreţinerii#grădinilor#şi#parcurilor#
dar# şi# publicului# interesat# de#
achiziţionarea# acestora,# târgul# a#
reunit# un# număr# de# 52# # de# firme#
care# au# expus# o# gamă# largă# de#
produse# necesare# amenajării# şi#
întreţinerii# grădinii:# seminţe# de#
flori# si# legume,# flori# şi# plante#
decorative,#arbuşti,#pomi#fructiferi#
şi#ornamentali,#produse##

De
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#
#
#
#
#
#
#
#
#

fitosanitare,# mobilier# şi# accesorii#
pentru# grădini,# # unelte# şi# utilaje#
pentru# întreţinerea#grădinilor# şi# a#
spaţiilor#verzi,#instalaţii#de#irigat#şi#
răcorire# exterioară,# publicaţii# de#
specialitate.# 

Profesioniştii# în# amenajări# de#
grădini# şi# spaţii# verzi# au# furnizat#
informaţii# pentru# proiectarea#
grădinilor#sau#spaţiilor#verzi,#fiind#
realizate# demonstraţii# 3D,# iar# cei#
interesaţi# de# iniţierea# sau#
dezvoltarea# unei# afaceri# în#
domeniu# au# beneficiat# de#
expertiză# din# partea# specialiştilor#
prezenţi.##

Piața volantă 
Piaţa# volantă,# inaugurată# în#

anul# 2009,# şi7a# continuat#
activitatea#în#fiecare#zi#de#vineri#în#
parcarea# din# zona# Policlinicii# din#
Cetate# din# Alba# Iulia,# în# perioada#
aprilie7# octombrie).# Piaţa#
reprezintă#un# cadru#organizat#din#
punct#de#vedere#logistic,#al##

#
#
#
#
#
#
#
#
#

utilităţilor#şi#al#promovării,#în#care#
fermierii# mici# din# judeţul# Alba#
(cca.# 50# de# persoane)# îşi# pot#
valorifica# produsele# obţinute# în#
gospodăriile# proprii# (fructe# şi#
legume# proaspete,# produse#
lactate,# pâine# şi# produse# de#
patiserie,#produse#apicole,#flori).##

Mediul# creat# de# organizatori#
este# propice# şi# dezvoltării#

colaborării#cu#membrii#asociaţiilor#
profesionale# a# fermierilor# din#
judeţul# Alba# (a# crescătorilor# de#
ovine,#de#bovine,#a#producătorilor#
de#produse#tradiţionale).###

Tocmitul băcițelor la Cărări 
Promovarea# crescătorilor# de#

animale,#a#produselor# tradiţionale#
obţinute# în# zonă,# a# tradiţiilor# şi# a#
portului# popular# a# avut# loc# la#
sfârşitul# lunii# mai# la# # ,,Tocmitul#
Băciţelor# –# La# Cărări”7# o#
sărbătoare# tradiţională# a#
locuitorilor#din#satele#Tonea,#Pleşi,#
Şugag,# Mărtinie,# Strungari,# Pian,#
etc.#

În# parteneriat# cu# Primăria#
comunei# Săsciori# şi# Asociaţia#
Judeţeană#a#Crescătorilor#de#Ovine#
Alba,#a#fost#organizat#un#spectacol#
de# cântece# şi# dansuri# populare#
susţinut#de# interpreţi# şi# dansatori#
din# zonă,# iar# preparatele#
tradiţionale# culinare# pregătite# de#
au#făcut#deliciul#participanţilor.#

#

Ziua Rozelor  
În# 07# iulie# 2012# la# Ciumbrud#

în#Parcul#Rozelor,#a#avut#loc#a#XI7a#
ediţie#a#Zilei#Rozelor.#Evenimentul#
organizat# de# Consiliul# Judeţean#
Alba# în# parteneriat# cu# Primăria#
municipiului# Aiud,# Filiala#
Judeţeană#Alba#a#Asociaţiei#Amicii#
Rozelor# din# România,# Asociaţia#
Agricolă# Alba# Afroda,# Fundaţia#
Inter7# Art# Aiud,# Toskana# Garten,#
Camera#Agricolă#Judeţeană#Alba#şi#
Grupul#Şcolar#Alexandru#Borza#din#
Ciumbrud,# a# avut# ca# scop#
promovarea# producătorilor# de#
trandafiri# din# judeţ# şi# a# soiurilor#
cultivate#în#zona#Ciumbrud.##

Programul# a# cuprins# o# paradă#
a# florilor# în# care# s7au# încolonat#

trăsuri,# maşini# şi# biciclete#
decorate# cu# flori# şi# fanfara#
judeţului# Alba.# Cultivatorii# de#
trandafiri# din# zonă# şi7# au#
prezentat# standurile# cu# diverse#
aranjamente# florale# şi# au# oferit#
spre#vânzare#soiurile#de#trandafiri#
pe# care# aceştia# le# cultivă,#
vinificatorii#din#zona#Ciumbrud#au#
organizat# degustări# de# vinuri.#
Programul# a# mai# cuprins##
Masterclass#Ebru#–#pictură#pe#apă,#
dansuri# populare# şi# dansuri# de#
societate;# concursuri:# “La# umbra#
unei# pălării# înflorate”,# “Cea# mai#
frumos# împodobită# bicicletă”# şi#
”Alegerea# trandafirului# favorit# al#
anului# 2012”,# un# recital# de#
operetă,# foc# de# artificii# şi# Balul#
Rozelor.##

Dintre# soiurile# de# trandafiri#
prezente# în# cadrul# standurilor,# a#
fost# ales# Trandafirul# favorit# al#
anului# 2012# 7# soiul# Grand# Gala#
care# va# constitui# brandul# zonei#
pentru#un#an#întreg,#până#la#ediţia#
următoare#a#Zilei#Rozelor.#

#
#
#
#
#

Slow Food 
În# cadrul# creat# de# Consiliul#

Judeţean# Alba# prin# activităţile#
Târgul# Apulum# Agraria,# Târgul#
Gustos# de# Alba,# Piaţa# volantă# din#
Alba# Iulia,# schimburi# de#
experienţă# între# fermieri,#
informări# periodice# ale# acestora,#
conceptul#Slow#Food#a#fost#pus#cu#
succes# în# practică,# în# beneficiul#
consumatorilor# şi# producătorilor#
locali.#

Conceptul# Slow# Food# este#
sinonim# cu# hrana# gustoasă,#
sănătoasă# şi# preţuită# corect.#
Promovarea# acestui# concept#
pentru# publicul# larg# şi#
producătorii# din# # judeţul# Alba# s7a#
făcut# în# acest# an#printr7o# serie# de#
activităţi,#după#cum#urmează:#

SLOW FOOD 
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Terra Madre Bakans 2012 
În# luna# Iunie# 2012# fermieri#

producători# de# produse#
tradiţionale#şi#ecologice,#crescători#
de# bovine# şi# cultivatori# de#
trandafiri# şi# pomi# fructiferi# au#
participat# la# T# Madre# Balkans#
2012,# la# Sofia# în# Bulgaria.# Cu#
această#ocazie#a#avut#loc#întâlnirea#

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Regională# şi# Conferinţa# Terra#
Madre# la# Academia# Bulgară# de#
Stiinţe,#urmate#de#o#vizită#în#Valea#
Trandafirilor# 7# la# Kazanlak,# unde#
cei# interesaţi# au# putut# vedea# atât#
culturile# de# trandafiri# şi# lavandă#
cât# cunoaşte#modul# de# obţinere# a#
uleiurilor# volatile# de# trandafiri# şi#
lavandă,# devenite# embleme# ale#
agricultorilor#bulgari.###

Salone del Gusto Torino 
În# luna# octombrie# 2012,#

responsabilul# cu# Relaţiile# Publice#
ale#conviviumului#Slow#Food#Alba#
Transilvania#a#participat#la#o#vizită#
de#documentare#la#Torino#în#Italia,#
la# Salone# del# Gusto# 2012,# unde# a#
avut# loc# o# întâlnire# a#
conviviumurilor# şi#
presidiumurilor# din# Italia# şi# din#
întreaga# lume,# susţinători# ai#
mişcării#internaţionale#Slow#Food.#

Ziua Terra Madre 
În# 13# decembrie# 2012,# la#

Cantina#Universităţii# 1#Decembrie#
1918,# Conviviumul# Slow# Food#
Alba#Transilvania#din#Alba# Iulia,#a#
sărbătorit# Ziua# Terra# Madre,#
ocazie# cu# care# comunitatea,#
grupuri,# organizaţii,# instituţii# sunt#
împreună# în# numele# mâncării#
sănătoase,# gustoase# şi# preţuite#
corect.#Tema#întâlnirii#a#fost##

#
#
#
#
#
#
#
#

Aromele# de# Crăciun,# care# au# fost#
redescoperite# şi# sărbătorite# prin#
lecţii# de# educaţia# gustului# şi# de#
gătit# de# către# studenţii# provocaţi#
şi# la# crearea# şi# lansarea# pe#
internet# a# unor# mesaje# de#
promovare#a#acestui#eveniment.###

Apulum Agraria 
Consiliul# Judeţean# Alba#

împreună# cu# Primăria#
municipiului#Alba#Iulia,#Camera#de#
Comerţ,# Industrie# şi# Agricultură#
Alba# au# organizat# în# perioada#147
16#septembrie#2012#cea#de7a#XXI7
a# ediţie# a# Târgului# APULUM#
AGRARIA.#

Parteneri# la# acest# eveniment#
au# fost# :# Direcţia# Agricolă#
Judeţeană# Alba,# Camera# Agricolă#
Judeţeană# Alba,# Asociaţia# Ţara#
Vinului# Alba,# Asociaţia#
Crescătorilor#de#Ovine#din# Judeţul#
Alba,# Asociaţia# Judeţeană# a#
Crescătorilor# de# Bovine# Alba,#
Asociaţia# Producătorilor# de#
Produse# Tradiţionale# şi# Ecologice#
Alba# Transilvania,# Conviviumul#
Slow#Food#Alba#Transilvania,##

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Asociaţia#ALBA#AFRODA.#
La# ediţia#din# acest# an,# cei# 125#

producători# agricoli# expozanţi# au#
expus#fructe#şi#legume,#produse#de#
panificaţie# şi# patiserie,# ouă,#
brânzeturi,# preparate# din# carne,#
conserve# de# carne# şi# de# legume,#
miere#de#albine#şi#produse#apicole,#
sucuri# de# fructe,# vinuri,# butaşi# de#
trandafiri,#pomi#fructiferi.#

Au#fost#organizate#expoziţii#de#
animale,# păsări# şi# animale# mici,#
precum# şi# expoziţii# de# maşini,#
utilaje#şi#echipamente#agricole.#Au#
fost# prezenţi# producători# de#
produse# tradiţionale# şi# ecologice#
din# judeţul# Alba# şi# reprezentanţii#
judeţelor# înfrăţite# din# Ungaria7#
Bacs# Kiskun# şi# Tolna.# La# târg# a#
participat# şi# o# delegaţie# de#
specialişti# din# Consiliul# General#
Rhone# din# Franţa.# În# programul#
târgului#au#fost#incluse#concursuri#
cu# premii,# picnic# la# fermă,#
prezentare# Copoi# ardelenesc# şi#
Ciobănesc# mioritic,# parada#
bicicletelor# decorate# cu# fructe# şi#
legume,# Slow# Food7# activităţi# de#
educaţie# a# gustului# pentru# elevi,#
Opera# în# piaţă# pentru# melomani,#
degustări# de# vinuri# din# toate#
podgoriile#judeţului. 
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lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum 

 

Principalele activități ale 
anului 2012: 

7# elaborarea# proiectului#
programului# de# investiţii# publice#
pentru# Consiliul# judeţean# Alba# şi#
pentru# toţi# beneficiarii# de#
investiţii# publice,# pe# capitole#
bugetare# şi# supunerea# aprobării#
acestuia#prin#hotărâre#de#Consiliul#
judeţean#Alba#–#HCJ#nr.#22#din#26#
ianuarie#2012;#

7# întocmirea# listelor# de#
investiţii# pe# beneficiari# de#
investiţii#(anexa1a,#1b),#a#cererilor#
de# admitere# la# finanţare# pe#
obiective#de# investiţii# (anexa#2)#şi#
transmiterea# acestora# atât# către#
beneficiari# cât# şi# către# Activitatea#
de# Trezorerie# şi# Contabilitate#
Publică# Alba# –# DGFP# Alba,# ori# de#
câte# ori# au# avut# loc# modificări#
(rectificări)# ale# bugetului# general#
al# judeţului# Alba,# a# bugetului#
propriu# al# judeţului# Alba,# a#
bugetelor# creditelor# interne# şi# a#
bugetului# instituţiilor# publice# şi#

activităţilor# finanţate# integral# sau#
parţial# din# venituri# proprii,# pe#
parcursul#anului#2012;##

7# corelarea,# verificarea# şi#
urmărirea# în# permanenţă# pentru#
încadrarea# în# sumele# alocate# prin#
bugetul#local#pentru#activitatea#de#
investiţii# şi# stabilirea# necesarului#
pentru# finanţare# pe# obiective# de#
investiţii;#

7# întocmirea# proiectului#
programului# de# investiţii# publice#
al# Consiliului# judeţean# Alba,# pe#
capitole# bugetare# pentru# anul#
2013# şi# pentru# anii# următori#
(201372015),# în# acest# scop# fiind#
întocmite# fişe# ale# obiectivelor# de#
investiţii# publice# noi,# în#
continuare#şi#pentru#alte#activităţi.#

7# au# fost#aprobate#bugetele#de#
venituri# şi# cheltuieli# pentru# anul#
2012# ale# societăţilor# comerciale:#
SC#„APA#CTTA”#SA,#SC#„Drumuri#şi#
Poduri# Locale”# Alba# SA# şi# „Parcul#
Industrial#Cugir”#SA.#

7# au# fost# organizate# proceduri#
de# selecţie# prealabilă# a#
candidaţilor# pentru# funcţiile# de#

membri# ai# Consiliului# de#
Administraţie# pentru# # societăţile#
menţionate# mai# sus.# Propunerile#
candidaţilor# pentru# funcţiile# de#
membri# ai# Consiliului# de#
Administraţie# au# fost# aprobate#
prin# hotărâri# ale# Consiliului#
Judeţean# Alba# iar# desemnarea#
acestora#s7a#făcut#prin#hotărâri#ale#
Adunării#Generale#a#Acţionarilor.##

7# Pentru# susţinerea#
investiţiilor# în# infrastructura# din#
interiorul# Parcului# Industrial#
Cugir# (reabilitarea# şi#
modernizarea# căilor# de# acces# şi#
transport# din# interiorul# parcului)#
dar# şi# pentru# asigurarea#
lichidităţilor# curente# necesare#
investiţiilor# efectuate# în#utilaje#de#
drumuri# şi# mijloace# de# transport#
marfă# a# SC# Drumuri# şi# Poduri#
Locale”# SA# au# fost# aprobate##
majorări# ale# # capitalului# social,#
prin# aport# în# numerar,# atât# la# SC#
Parcul#Industrial#Cugir#SA#cât#şi#la#
SC#„Drumuri#şi#Poduri#Locale”#SA.##

S7a# urmărit# derularea#
programului# de# producţie# şi# a#
indicatorilor#aprobaţi#prin#bugetul##
de# venituri# şi# cheltuieli# pe# anul#
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Principalele acțiuni și 
activități desfășurate în 
2012 au vizat: 

7# acordarea# de# consiliere#
pentru# dezvoltarea# și#
diversificarea# de# programe# şi#
proiecte# sociale# şi# de# educaţie#
pentru# tineri# de# către# organizații#
neguvernamentale# din# județ:#
Asociaţia# SM# Speromax,# Asociaţia#
Pro#Tinereţe,#Consiliul#Judeţean#al#
Elevilor,#Asociaţia#Agora,#Asociaţia#
Alba#Manche#Împreună,#

7# organizarea# Marşului#
persoanelor# cu# dizabilități7# Cursa#
inimii# cetății# –Ediția# a# V7a# în#
parteneriat#cu#instituții#și#asociații#
din# județ# active# în# domeniul#
persoanelor#cu#handicap,###

7# sesiuni# de# lucru# în# cadrul#
Pactului# Regional# pentru# Ocupare#
şi# Incluziune# Socială# –Regiunea#
Centru# organizate# în# parteneriat#
cu# Agenția# Județeană# pentru#
Ocuparea#Forței#de#Muncă#Alba#

7# implementarea# în#
parteneriat# cu# Asociaţia# Alba#

Manche# Împreună# a# proiectului#
Alba# INFODESK7Ghid# de#
informare#şi#consiliere#vocaţională#
pentru# tineri,# finanţat# prin#
Programul#Youthbank.#

7# implementarea# in#
parteneriat# cu# Asociatia# Agora#
Alba# Iulia# a# proiectului# ,,# Atelier#
Insert#Decor7#Serviciu#de#integrare#
socio7# profesională,,# finanţat# de#
Ambasada# Franţei# la# Bucureşti,#
deschiderea# portalului#
www.atelierinsertdecor.ro#

7# pregătirea# implementării# în#
parteneriat# cu# Asociaţia# SM#
SPEROMAX# # a# proiectului# :#
Initiative# ale# tinerilor7# Comitet# de#
tineret# in# Romania# pentru#
pacienţii# cu# scleroză# multiplă,#
finanţat#prin#programul#Tineret#în#
acţiune.#

7 pregătirea# implementării# în#
parteneriat# # cu# Asociaţia# Alba#
Manche#Împreună#a#proiectului#,,#
CNE#REPREZINTA!,,#finanţat#prin#
programul#Tineret#în#acţiune.#
#
A# continuat# implementarea#

proiectului#Incluziune#socială#şi#pe#

piaţa# muncii# prin# întreprinderi#
sociale,# # cofinanțat# din# Fondul#
Social# European# prin# Programul#
Operațional#Sectorial7#Dezvoltarea#
Resurselor#Umane#200772013.#

Până# în# prezent# au# fost#
realizaţi# 85%# din# indicatorii#
propuşi# în# cadrul# proiectului# în##
cele#8#Unităţi#de#Economie#Socială,#
respectiv# :# 5# Centre# Comunitare#
Resursă# din# comunităţile# # # # Aiud,#
Abrud,#Blaj,#Cugir#,#Zlatna#și##cele#3#
Intreprinderi# sociale# din# Alba#
Iulia,#Sebeş#şi#Ferma#Sâncrai.#

http://www.economiesociala7
alba.ro 
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6.  

!
Parteneriatul!cu!

Biserica!și!accesarea!
fondurilor!

nerambursabile!au!
făcut!ca!sistemul!de!
asitență!socială!al!
județului!Alba!să!fie!
unul!dintre!cele!mai!!
eficiente!din!țară. 
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Programul de alimentare 
cu apă la sate

P r o g r a m u l) p r i v i n d)
alimentarea) cu) apă) a) satelor,)
reprezintă) sprijinul) acordat) de)
statul) român) pentru) echiparea)
c omun e l o r) ş i) s a t e l o r) d i n)
componenţa)acestora)cu)lucrări)de)
infrastructură)edilitară.

In) cadrul) acestui) Program) în)
anul)2012,) în) judeţul) Alba) au) fost)
alocate)fonduri)pentru)proiectarea)
ş i) e x e c u ţ i a) l u c r ă r i l o r) d e)
alimentare) cu) apă) potabilă) în)
valoare) de) 2.271,313) mii) lei)
pentru)9)lucrări)în)continuare.

Î n) c u r s u l) a n u l u i) s I a u)
recepţionat) lucrările:) „Alimentare)
cu) apă) a) localităţilor) Mihalţ) şi)
Obreja,) comuna) Mihalţ) –) 21,30)
km”) ) „Alimentare) cu) apă) a)
localităţilor)Cergăul)Mare,) Cergăul)
Mic) şi) Lupu,) comuna) Cergău) –)
28,47)km”,) )„Alimentare) cu)apă) )a)
localităţii) Tăuni,) comuna) Valea)
Lungă)–)13,80)km”,)urmând)ca,) în)
funcţie) de) condiţiile) meteo,) să) se)
r e c e p ţ i o n e z e) ş i) l u c r a r e a)
„Alimentare) cu) apă) şi) aducţiune)
Meteş) I) Presaca) Ampoiului,)
comuna) Meteş) –) 15,60) k) m)
distribuţie)şi)8,00)km)aducţiune”).

Consiliul)judeţean)Alba)în)baza)
atribuţi i lor) sale ,) selectează)
proiectele) care) fac) obiectul)
finanţării) Programului) în) baza)
unor)criterii)stabilite) împreună) cu)
consiliile) locale) pentru) asigurarea)
c o n d i ţ i i l o r) m i n i m a l e) d e)
i n f r a s t r u c t u r a) r u r a l ă) î n)
c o m u n i t ă ţ i l e) s ă r a c e ,)
fundamentează)necesarul)anual)de)
f o n d u r i) p e) b a z a) l i s t e l o r)
cupr inzând) propuner i le) de)
obiective,)pentru)a) fi) prevăzute) în)
programul) anual) şi) le) prezintă)
Ministerului)Dezvoltării)Regionale)
şi) Locuinţei,) urmăreşte) lucrările)
cuprinse) în) programele) anuale) şi)
raportează) lunar) realizările) la)
aceste)lucrări.

D e) a s emene a) C on s i l i u l)
j u d e ţ e a n) A l b a) s p r i j i n ă) ş i)
coordonează)activitatea) consiliilor)
l o c a l e) î n) f u n d am e n t a r e a)
proiectelor,) asigură) asistenţa)
juridică) şi) tehnică) de) specialitate)
necesară) ş i) mon i to r i zează)
executarea) lucrărilor) în) calitatea)
lor) de) ordonatori) de) credite,) în)

conformitate) cu) Legea) finanţelor)
publice.

În) anul) 2011,) conform) HGR))
577/1997,) cu) modificările) şi)
completări le) ulterioare,) sIa)
derulat)în)continuare)un)număr)de)
15))lucrări).

Fondurile) alocate) pentru)
aceste) lucrări)în)anul)2012)au)fost)
de)4.855,610)mii)lei.)

Î n) a c e s t) a n) a u) f o s t)
r e c e p ţ i o n a t e) ) l u c r ă r i l e :)
„Modernizare) DC) 161) :) DN74) I)
Vulcan,) comuna) Ciuruleasa) –)2,00)
km”)„Modernizare)DC)99):)DC)118)
Hădădău))I)Lupşa,)comuna)Lupşa)–)
2,00) km”) ,) „Modernizare) DC) 19) :)
DN1) –) Căpud,) oraş) Teiuş) –) 5,40)
km”) „Modernizare) DC) Noşlac) :) DJ)
107G) –)Luduş) ,) comuna) Noşlac) –)
1,233)km”),)„Modernizare)drumuri)
interioare) localitatea) Biia) ,)
c o m u n a) Ş o n a) –) 2 , 0 0)
km”) „Modernizare) drumuri)
interioare) localitatea) Băgău) ,)
comuna) Lopadea) Veche) –) 2,071)
km”) şi) ) „Modernizare) DC) 185) :)
Ponorel)I)Hărăşti,)comuna)Vidra)–)
2,25) km”)urmând)ca,) în) funcţie)de)
c o n d i ţ i i l e) m e t e o ,) s ă) s e)

! Au continuat proiectele de infrastructură 
pentru realizarea de alimentări cu apă, 
canalizări și drumuri7.

Programul de 
modernizare a 
drumurilor comunale cu 
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recepţioneze)lucrările:)„Modernizare)DC)36):)Cergăul)Mare)–)Cergăul)Mic,)
comuna) Cergău)–)2,40)km”)„Modernizare)DC) 37) :)Cergăul)Mare)–)Lupu,)
comuna)Cergău)–)2,50)km”).

Lucrări de alimentări cu apă potabilă finanţate din 
bugetul propriu al Consiliului judeţean Alba şi executate 
de SC APA CTTA Alba 

SC) APA) CTTA) Alba,) operatorul) regional) de) alimentare) cu) apă) şi)
canalizare,) este) o) societate) pe) acţiuni) în) care) acţionarii) sunt:) Consiliul)
judeţean)Alba,)ca)acţionar)majoritar)şi)Consiliile) locale)ale)oraşelor)Alba)
Iulia,)Blaj,)Aiud,)Ocna)Mureş,)Cugir,)Zlatna,)Teiuş,)Câmpeni,)Abrud)şi)Baia)
de) Arieş.) Societatea) îşi) desfăşoară) activitatea) pe) aproximativ) 85%) din)
teritoriul) judeţului) Alba,) asigurând) consumul) de) apă) necesar) pentru)
oraşele)Alba) Iulia,)Blaj,)Aiud,)Ocna)Mureş,)Cugir,) Zlatna,) Teiuş,)Câmpeni,)
Abrud)şi)Baia)de)Arieş)şi)localităţile)învecinate)acestor)oraşe.)Numărul)de)
locuitori) branşaţi) la) reţeaua) de) distribuţie) gestionată) de) SC)APA)CTTA)
Alba)este)de)aproximativ)195.200

În) anul) 2012) SC) APA) CTTA) Alba) a) executat) lucrări) din) Fondul) de)
Intreţinere,) Înlocuire) şi) Dezvoltare) în) valoare) de) 9.299.520) lei) la)
obiectivele) de) investiţii) din) Alba) Iulia,) Blaj,) Aiud,) Ocna) Mureş,) Cugir,)

Zlatna,)Teiuş,)Câmpeni,)Abrud),)Baia)de)Arieş,)
Bucerdea) Grânoasă,) Sălişte) şi) Sebeş.) Din)
această) valoare,) 757.770) lei) sunt) aferenţi)
lucrărilor) de) la) tronsonul) Lancrăm) –) Daia)
Română) din) cadrul)Sistemului)microregional)
de) alimentare) cu) apă) a) comunelor) Daia)
Română,) Cut,) Câlnic,) Şpring,) Doştat) şi) a)
localităţii)Răhău”.

Sistem microregional de alimentare 
cu apă a comunelor Daia Română, 
Cut, Cîlnic, Şpring, Doştat şi a 
localităţii Răhău
Pentru)rezolvarea)situaţiei)alimentării)cu)apă)
în) sistem) centralizat) a) localităţilor) din) zona)

!

Restaurare Castel 
Sâncrai

I m o b i l u l „ C a s t e l K e m e n y 
S â n c r a i ” ,  c u p r i n s î n L i s t a 
monumentelor istorice din judeţul 
Alba, este situat administrativ în 
localitatea Sâncrai, municipiul Aiud.  
Imobilul are un regim de înălţime S+P, 
cu o suprafaţă construită de 781,32 
mp.
Prima fază a de execuţie vizează 
r e ab i l i t a r e a ( r e s t a u ra re a ) ş i 
mansardarea unei părţi a clădirii 
astfel încât aceasta să deservească 
ansamblul de funcţiuni compus din 
birouri şi sala conferinţe pentru  
proiectul social privind  infiinţarea 
unei ferme ecologice de trandafiri, 
reabilitarea acoperisului, rezolvarea 
scurgerii apelor meteorice pentru 
stoparea degradarilor şi executarea 
închiderile exterioare. 
Finanţarea contractului  de lucrări 
pentru “Reabilitare (restaurare) 
Castel Sâncrai, judeţul Alba - faza I” 
se asigură printr-un proiect european 
POSDRU - Incluziune socială.
În anul 2011 s-a realizat procedura 
de achiziţie publică de lucrări pentru 
faza I. Contractul a fost finalizat în 
luna iunie 2012, f iind încheiat 
procesul verbal de recepţ ie la 
terminarea lucrărilor.
În anul 2012 a fost organizată 
procedura de achiziţie publică de 
lucră r i pentru faza a I I -a de 
reabilitarea (restaurarea) Castelului 
Sâncrai, care vizează reabilitarea 
întregului imobil. Procedura de 
achiziţie a fost încheiată, dar unul 
dintre ofertanţi a contestat rezultatul 
procedurii. Contractul de lucrări va fi 
î n c he ia t î n anu l 2013 , după 
rezolvarea contestaţiei

!
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Văii) Secaşelor,) zonă) fără) surse) de)
apă) potabilă,) în) )anul)2011)au)fost)
realizate) lucrări) la) obiectivul) de)
investiţii)„Sistem)microregional)de)
alimentare) cu) apă) potabilă) a)
comunelor) Daia) Română,) Cut,)
Câlnic ,) Şpring ,) Doştat) ş i) a)
localităţii) Rahău,) jud) Alba”,) ca)
lucrare)în)continuare.)

În) anul) 2012) a) fost) actualizat)
proiectul) tehnic) pe) restul) de)
executat,)de)catre)))))))SC)APA)CTTA)
S A) A l b a .) S I a) î n t o c m i t)
documentaţia) necesară) pentru))
începerea)procedurii)de)achiziţie)a)
contractului) de) lucrări) şi) a)
p ub l i c a t) p e) SEAP) a c e a s t ă)
documentaţie.

Restaurarea clădirii 
Centrului Militar al 
Judeţului Alba

Clădirea) Centrului) Militar) al)
judetului) Alba) este) situată) în) plin)
centru)istoric)al)oraşului.

În) anul) 2012,) sIa) finalizat)
procedura) de) achiziţie) publică) de)
lucrări) și) a) demarat) faza) de)
execuție.

Lucrările)au)fost)sistate)în)luna)
decembrie) 2012,) din) cauza)
timpului) friguros,) urmând) a) fi)
reluate) şi) finalizate) la) începutul)
anului)2013.

Reabilitare, modernizare şi 
mansardare clădire 
primărie veche - Câlnic – 
Casa Artelor” 

Imobilul) ) clădire) primărie)
veche) Câlnic) I) Casa) Artelor,) este)
situat) în) localitatea) Deal,) comuna)

Câlnic,) Judeţul) Alba.) Imobilul) are)
un) regim) de) înălţime) S+P+E,) fiind)
compusă) din) 4) încăperi) cu)
suprafeţe) ample,) câte) două) pe)
nivel) cu)o)suprafaţă)construită) de)
230,60)mp.

Prin)proiectul)de)reabilitare)se)
v o r) e x e c u t a) l u c r ă r i) d e :)
termoizolare) a) pereţilor) exteriori,)
termoizolaţie) pod,) înlocuirea)
tâmplăriei) interioare) şi)exterioare)
cu)tamplărie)de)lemn)stratificat)cu)
geam) termopan,) mansardare)
p a r ţ i a l ă) a) c l ă d i r i i ,)
recompartimentare) spaţiului) la)
parter) si) etaj,) realizarea) de)
grupuri) sanitare,) efectuarea) de)
lucrări) de) amenajări) interioare) şi)
exterioare,) reabilitare) termică,)
dotare)cu)echipamente)şi)mobilier,)
astfel)încât))aceasta)să)corespundă)
noilor)funcţiuni)de) transformare)a)
ei) în) Casa)Artelor) I)un) loc) în) care)
artiştii) plastici)să) se)poată) întâlnii)
şi)crea.

Finanţarea) contractului) ) de)
lucrări) pentru) “Reabilitare) ,)
modernizare) şi) mansardare)
clădire) primărie) vecheICâlnic) –)
Casa) Artelor”) se) asigură) din)
bugetul) local) al) Consiliul) judeţean)
Alba.

Contractul) este) în) curs) de)
derulare ,) f i ind) executat) în)
proporţie)de)aproximativ)80%,)iar)
finalizarea) lui) va) fi) la) începutul)
anului)2013.

Servicii Integrate pentru 
Persoane cu Nevoi 
Speciale Alba Amenajare 
centre sociale 
multifuncţionale pentru 
persoane cu dizabilităţi – 
locaţiile Aiud, Blaj, Cugir, 
Abrud şi Zlatna

Proiectul) “Servicii) Integrate)
pentru)Persoane)cu)Nevoi)Speciale)
A l ba ”) v i z ează) dezvo l t a r ea)
capacităţii) autorităţilor)locale)prin)
crearea) complexelor) inovatoare)
de)servicii)sociale)alternative,)care)
să) sprijine) normalizarea) vieţii)
persoanelor) cu) handicap) şi) să)
contribuie) la) creşterea) calităţii)
vieţii)persoanei.)

Finanţarea) contractului) ) de)
servicii) sIa) asigurat) din) fonduri)
nerambursabile) prin) intermediul)
POR) I) Domeniului) de) intervenţie)
3 . 2) –) “ R e a b i l i t a r e a) /)
modernizarea) /) dezvoltarea) şi)
e c h i p a r e a) i n f r a s t r u c t u r i i)
serviciilor)sociale”,) cu) cofinanţare)
de) la) )bugetul)Consiliului)judeţean)
Alba.) În) anul) 2012) sIa) realizat)
recepția)finală)la)Centrele)Abrud)şi)
Zlatna)din)cadrul)proiectului.

!
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Pentru care s-au eliberat certificatele de urbanism și avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism de către primarii comunelor: obiective de mică industrie, ferme zootehnice, sere 
legume, sedii firme, cabinete medicale, prestări servicii, cu utilități inclusiv modernizări obiective producție 
agro-industrială inclusiv modernizări hale, depozite, construire microhidrocentrale, parcuri eoliene, 

valorificarea potențialului turistic, centre de informare şi refugiu turistic, hotel turistic, pensiuni agroturistice, cabane turistice, pârtii de schi 
(inclusiv modernizări), amenajare domeniu schiabil, clădiri publice și instituții inclusiv reparații și reabilitări, schimbare destinație la 
construcții existente, spații comerciale și alimentație publică inclusiv modernizări abatoare inclusiv modernizări, alimentări cu apă, 
canalizări inclusiv extinderi alimentări cu gaze naturale inclusiv branșamente, reparații și extinderi rețele de transport gaze naturale, etc.

Tipuri de lucrări:

A
m

en
aj

ar
ea

 te
rit

or
iu

lu
i 

și 
ur

ba
ni

sm
ul

Documente de urbanism
Taxele& legale& încasate& pentru&

el iberarea& cert i f icatelor& de&
urbanism& inclusiv& prelungirea&
valabilității& certificatelor& de&
urbanism& se& ridică& la& suma& de&
56.289,40& lei& iar& cele& pentru&
eliberarea& avizelor& structurii& de&
specialitate& în& vederea& eliberării&
certificatelor&de&urbanism&de&către&
primarii& comunelor& se& ridică& la&
suma&de&4.755&lei.

Taxele& legale& încasate& pentru&
el iberarea& autorizați i lor& de&
construire& se& ridică& la& suma& de&
323.273,83& lei& iar& cele& pentru&
eliberarea& avizelor& structurii& de&
specialitate& în& vederea& eliberării&
autorizațiilor& de& construire& de&
către& primarii&comunelor&se&ridică&
la&suma&de&1.440&lei.

S G a& u rmă r i t& î n che i e r e a&
du ra t e l o r& d e& e x e cu ț i e& a l e&
autorizațiilor&de&construire& emise,&
la& care& a& expirat& perioada& de&
va lab i l i t a te ,& e f ec tuânduGse&
r e g u l a r i z a r e a& t a x e l o r& d e&
autorizare.

S u m a& î n c a s a t ă& d i n&
r e g u l a r i z a r e a& t a x e l o r& d e&
autorizare& se& ridică& la& suma& de&
11.544& lei,& iar& taxe& aferente&
prelungirii& autorizatiilor& de&
construire& se& ridica& la& suma& de&
1.406,60&lei.

În& cadrul& Comisiei' tehnice'
județene' de' urbanism' ș i'
amenajarea' teritoriului,& în& anul&
2012& au& fost& analizate& și& avizate&
31&documentații&tehnice&și&anume:&
30& planuri& urbanistice& zonale&
(construire& complexe& de& locuințe&
rezidențiale,& construire& pensiuni&
turistice,& realizarea& unor& zone&

turistice,& amenajări& piscicole,&
realizarea& unor& obiective& de& mică&
industrie,& ferme& zootehnice,&
prestări& servicii,& cu& utilitățile&
aferente)& și& & 1& plan&urbanistic&de&
detaliu.& Secretariatul& comisiei& a&
a s i g u r a t& v e r i f i c a r e a&
documentați i lor& în& vederea&
emiterii&avizelor.

Documente eliberate
Certificate de urbanism	 261
Avize în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism 
de către primarii comunelor 

Autorizații de construire  89
Avize în vederea eliberării 
avizelor de construire 
de către primarii comunelo

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
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SGau& eliberat& 6& avize& de&
oportunitate& în&vederea&elaborării&
Planurilor& Urbanistice& Zonale&
(PUZ)& solicitate& prin& certificatele&
de& urbanism,& în& conformitate& cu&
prevederile& Legii& nr.& 350/2001&
privind& amenajarea& teritoriului& și&
urbanismul& cu& modificările& şi&
completările&ulterioare;

În& vederea& elaborării,& avizării&
și&aprobării&planurilor&urbanistice&
generale& și& ale& regulamentelor&de&
urbanism&ale& comunelor&județului&
a& f o s t& u rmăr i t& ș i& ana l i za t&
permanent& stadiul& elaborării&
acestora& asigurânduGse& asistența&
necesară&consiliilor&locale.

Disciplina în urbanism
În& domeniul& disciplinei& în&

u r b a n i s m& ș i& a m e n a j a r e a&
teritoriului,& în& anul& 2012& au& fost&
efectuate& controale& în& teren,&
pentru& verificarea& respectării&
prevederilor& autorizațiilor& de&
construire& eliberate& de& Consiliul&
Județean& Alba.& Deasemenea,& prin&
controalele& efectuate& sGa& urmărit,&
pe& lângă& verificarea& respectării&
autorizații lor& de& construire&
eliberate& de& Consiliul& Județean&
Alba,& și& depistarea& eventualelor&
cons t ruc ț i i& e xe cu t a t e& f ă r ă&
autorizație& de& construire& pe& raza&
admin is t ra t iv& ter i tor ia lă& a&
comunei&respective.

In&anul&2012&au& fost& efectuate&
controale& în& teren& pe& teritoriul&
județului,& în& scopul& de& a& verifica&
respectarea& prevederilor& Legii& nr.&
50/1991& republicată,& pentru&
următoarele& tipuri& de& & lucrări:&
balastiere,& stații& de& sortare,&
cariere,&amenajări&piscicole.&

P e n t r u& c a z u r i l e& d e&
nerespectare&a&prevederilor&legale&
î n& d o m e n i u l& a u t o r i z ă r i i&
construcțiilor,&constatate&cu&ocazia&
acestor& deplasări& & în& teren,&
consilierii& cu& atribuții& de& control&
au& fost&întocmite& &procese&verbale&
de& con t raven ț i e ,& oda tă& cu&
dispunerea& măsurii& de& intrare& în&
legalitate;

SGa& part ic ipat& în& cadrul&
ședințelor& CAT& (Colectivul& de&
A n a l i z ă& T e h n i c ă& L ă r g i t ă )&
desfășurate&la&Agenția&de&Protecția&
Mediului&Alba,& în&vederea&emiterii&
autorizațiilor& sau& acordurilor& de&
mediu.

I n& c a d r u l& C om i s i e i& d e&
monitorizare,& coordonare& și&
î ndrumare& metodo log i că& a&
implementării& și& dezvoltării&
sistemului& de& control& intern/
m a n a g e r i a l ,& s G a& e l a b o r a t&
programul& de& dezvoltare& a&
sistemului& de& control& intern/
managerial,& responsabilitățile,&
termenele&de&realizare&și&stabilirea&
procedurilor& de& lucru,& pentru&
compartimentele& din& cadrul&
Direcției& Amenajarea& Teritoriului&
și&Urbanism.

SGa& asigurat& asistența& tehnică&
de& specialitate& (topoGcadastru)&
Direcției& tehnice& și& juridice& și& au&
fost& verificate& expertizele& topoG
cadastrale&a&unor&imobile&aflate& în&
domeniul& public& sau& privat& al&
județului&Alba,& sau&a&unor& imobile&

pentru& care& Consiliul& județean&
Alba&&a&fost&sesizat.

Au& fost& întocmite& rapoarte& de&
evaluare& în& cadrul& comisiei&
t e h n i c e& p e n t r u& a p l i c a r e a&
prevederilor& Legii& nr.& 290/2003&
privind& acordarea& de& despăgubiri&
sau& compensaţii& cetaţenilor&
r o m â n i& p e n t r u& b u n u r i l e&
p r o p r i e t a t e& a& a c e s t o r a ,&
sechestrate,& reţinute& sau& rămase&
în&Basarabia,& Bucovina&de&Nord& şi&
Tinutul& Herta,& ca& urmare& a& stării&
de& război& şi& a& aplicării& Tratatului&
de& Pace& între& Romania& şi&Puterile&
Aliate& şi& asociate,& semnat& la& Paris&
la&10&februarie&1947.

Arhitectură tradițională
In& anul& 2012& sGa& realizat&

editarea& sub& formă& de& broșură,& a&
unui& extras& din& documentatia&&
”Reglementari+ urbanist ice+
ilustrate+ + pentru+ zona+ Valea+
Arieșului,+ comunele+ Ocoliș,+
Poșaga,+ Sălciua,+ Lupșa+ <+ jud.+
Alba”,& întocmită& în& anul& 2011.&&

Trend ascendent

Analiza eliberării documentelor emise în perioada 
2010-2012  relevă un trend ascendent.

Certificate de urbanism și avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism de către primarii comunelor:

Autorizații de construire și avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării 
autorizațiilor de construire de către primarii comunelor 
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Broșurile& editate& în& număr& de&
2.000&de& bucăți& au& fost&destinate&
primăriilor& din& comunele& Ocoliș,&
Poșaga,&Sălciua,&Lupșa,&pentru&a& fi&
puse& la& dispoziția& populației& din&
zonă,& investitorilor& și& tuturor&
persoane lor& in teresate ,& în&
vederea& protejării& și& păstrării&
patrimoniului& local& şi& realizării&
construcţiilor& noi& astfel& încât&
acestea& să&se& înscrie& în&caracterul&
zonei&respective.

In& acest& an& sGa& inițiat& și&
realizat& lucrarea& ”Reglementări+
urbanistice+ ilustrate+ pentru+
z o n a+ Mun ț i l o r+ A p u s e n i ,+
comunele+ Bucium,+ Întregalde,+
Mogoș,+ Ponor,+ Rîmeț”,& lucrare&
c a r e& r e p r e z i n t ă& u n& g h i d&
cuprinzând& reglementări& privind&
m o d u l& d e& r e a l i z a r e& a&
construcţiilor& & din& această& zonă.&
Aceste&reglementări& se& adresează&
atât& locuitorilor& din& & zonă& cât& și&
investitorilor& și& reprezentanților&
administrației&publice&locale.&

Regulamentul& ilustrat& de&
urbanism&se&referă&la& intravilanul&
localităților& acestor& comune&
precum&și& la& zonele& cu&dezvoltare&
turistică& prevăzute& în& planurile&
u r b a n i s t i c e& g e n e r a l e& a l e&
comunelor.& In& acest& sens& sunt&
prevăzute& reglementari& privind&
dezvoltarea& turismului.& In& cursul&
anului& 2013,& această& lucrare&
urmează& să& fie& publicată& sub&
formă&unei&broșuri&pentru&a&putea&
fi&oferită&administraţiilor&locale&

din& aceste& zone,& în& scopul& de& a&
proteja&valorile&locale.

O& altă& activitate& realizată& în&
anul& 2012& a& fost& ”Promovarea+
arhitecturii+ specifice+ zonei+ Ceru+
Băcăinți,+ jud.+ Alba”& .& In& luna&
decembrie& 2012& au& fost&realizate&
broșuri& cuprinzând& extrase& din&
” S t u d i u l+ p r i v i n d+ a r i a+
caracteristică+ pentru+ peisaj+
cultural+ Ceru+ Băcăinți,+ jud.+
Alba” ,& care& vor& f i& puse& la&
dispoziția& administrației& locale,& a&
p o p u l a ț i e i& d i n& z o n ă ,& a&
i n v e s t i t o r i l o r& ș i& t u t u r o r&
persoanelor& interesate,& în& scopul&
protejării& valorilor& arhitecturale&
specifice,& dezvoltarea& legăturii&
î n t r e& a rh i t e c tu ră ,& t r ad i ț i i&
populare,& arte& și&moduri&de& viață&
specifice& zonei.& Studiul& privind&
aria& caracteristica& pentru& peisaj&
cultural&Ceru&Băcăinți&recomandă&
politici&de&dezvoltare&în&domeniul&
amenajării& teritoriului,& urbanism,&
infrastructură& și& turism,& în&
vederea& păstrării& și& promovării&
unui& patrimoniu& unic& în& țară,&
precum& și& pentru& dezvoltarea&
zonei.& &

Pentru& documentația& ”P.U.Z.+
Bastion+ Sf.+ Mihail,+ Alba+ Iulia,+
jud.+ Alba”,& finalizată& la& sfârșitul&
anului& 2011,& în& anul& 2012& a& fost&
o r g an i z a t ă& a c t i v i t a t e a& d e&
in formare& ș i& consu l tare& a&
publicului,& conform& Ordinului&
2701/2010.& După& obținerea&

tuturor&avizelor& & legale& necesare,&
documentația& a& fost& depusă& la&
Consiliul&Local&Alba& Iulia,& aceasta&
fiind&aprobată&prin& Hotărârea& nr.&
147/27.04.2012& a& Consiliului&
Local&Alba&Iulia.

I n& c o n f o r m i t a t e& c u&
p reveder i l e& O rd inu lu i& n r .&
2701/2011,& in& cadrul& & Directiei&
Amenajare& a& Teritoriului& si&
U rban i sm& a& f o s t& e l abora t&&
”Regulamentul+local+referitor+la+
imp l i carea+ pub l i cu lu i+ i n+
e laborarea+ p lanuri lor+ de+
amenajare+ a+ teritoriului+ aflate+
in+ competenta+ de+ aprobare+ a+
Consiliului+ judetean”,& respectiv&
PATZ& si& PATJ.& De& asemenea,&
pentru& a& veni& in& spri j inul&
administratiilor& publice& locale,& a&
fost& & realizat& un& Regulament& –&
model& & care& a& fost& transmis&
p r i m a r i i l o r& c om u n a l e& s i&
orasenesti,& in& vederea& elaborarii&
regulamentului& local& aferent&
documentatiilor& de& amenajare& a&
teritoriului& si& de& urbanism& aflate&
in& competenta& & de& aprobare& a&
acestora.

Acțiuni destinate copiilor
In& anul& 2012,& consilierii& din&

cadrul& Direcției& Amenajarea&
Teritoriului& și& Urbanism& au&
finalizat&activitatea&de&promovare&
a&conceptului&de&peisaj&cultural&în&
rândul& copiilor&–&Satul+ copilariei+
mele& –& pe& întreg& teritoriul&
județului.& & Acțiunea,& începută& în&
anul& 2010,& sGa& desfășurat& sub&
f o r m a& u n o r& c o n c u r s u r i&
desfășurate& in& toate& comunele&

Satul copilăriei mele
Acșiune începută în anul 2010, a 
cuprins întreg județul.
Concursuri pe teme de patrimoniu 
local.
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Proiecte în parteneriat cu 
Ambasada Franței

SATUL TRANSILVAN, 
REPER AL IDENTITĂŢII 
LOCALE

În data de 13 iulie 
2012, consilierii 
din cadrul Directiei 
Amenajarea 
Teritoriului și 
Urbanism au 
organizat 
seminarul final al 
proiectului Ptoie, 

proiect cofinanţat de Ambasada 
Franţei în România și derulat de către 
Consiliul Judeţean Alba, prin 
Asociaţia Alba Manche Împreună, în 
anii 2011 – 2012.
Publicul ţintă al proiectului este 
reprezentat de comunităţile locale de 
pe Valea Sebeşului şi Podişul 
Secaşelor, respectiv localităţile: 
Câlnic, Gîrbova, Cut, Pianu, Săsciori, 
Şugag. Proiectul s-a derulat în 
perioada septembrie 2011 – iulie 
2012. Proiectul a avut drept scop 

constientizarea 
comunităților și 
factorilor de 
decizie despre 
valoarea 
patrimoniului 
construit existent, 
un potential ce 

trebuie valorificat in beneficiul 
generatiilor actuale si viitoare.

MICUL PATRIMONIU 
RURAL ȘI NOILE 
RURALITĂȚI

In data de 5 octombrie 2012, 
consilierii din cadrul Directiei 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism 
au participat si au contribuit la 
organizarea seminarului ”Micul 
patrimoniu rural fragil și noile 
ruralități ” desfășurat la Gîrbova, în 
cadrul evenimentului ”Intâlnirile 
Europene de la Cluj” – ”Patrimoniu și 
dezvoltare teritorială”. 
Evenimentul, desfășurat sub egida 
Ambasadei Franței la București, are 
rolul de a facilita schimburile de bune 
practici dintre Franţa şi România, 
contribuind la sensibilizarea factorilor 
de decizie şi nu numai, faţă de 
necesitatea dezvoltării unei politici 
coerente de valorizare a 
patrimoniului urban şi rural.

județului,& la& care& au& participat&
copiii& din& cadrul& școlilor& și&
g r ă d i n i ț e l o r ,& î n& v e d e r e a&
cunoașterii,&respectării&și&păstrării&
peisajului&cultural&local.&

Ultima& etapă,& cea& de& a& VGa,& a&
acestei& acțiuni,& sGa& desfășurat& în&
perioada& ianuarie& –& iunie& 2012& ,&
fiind&implicați& copiii&din&școlile&de&
pe& raza& comunelor& Albac,& Almaşu&
Mare,& Arieşeni,& Bistra,& Bucium,&
Ciuruleasa,& Gîrda& de& Sus,& Horea,&
Lupşa,& Mogoş,& Poiana& Vadului,&
Ponor,& Rîmeţ,& Roşia& Montană,&
Sălciua,& Scărişoara,& Sohodol,&Vadu&
Moţilor.&

Copiii& au& participat& prin&
realizarea& unor& desene,& machete,&
colaje,& compuneri,& cele& mai&
reprezentative&lucrări&ale&acestora&
f i ind& premiate& de& Consil iul&

Judeţean& Alba& in&
c a d r u l& u n o r&
e x p o z i ț i i&
o r g a n i z a t e& î n&
fiecare& comună.&
A c ţ i u n e a& s G a&

bucurat& de& o& largă& participare& a&
copiilor,& de& implicarea& cadrelor&
didactice&şi&primăriilor

Ca& și& la& etapele& anterioare,&
a c ț i u n e a& d e& p r omov a r e& a&
conceptului& de& peisaj& cultural& în&
rândul& copiilor& sGa& finalizat& prin&

editarea& unei& broșuri& în& care& au&
fost& cuprinse& lucrările& cele& mai&
reprezentative,& şi& care& a& fost&
distribuită& în& cadrul& şcolilor&
participante&.

In&data&de&10&februarie&2012&a&
fost& organizat& la& Sala& Unirii& Alba&
Iulia& evenimentul& de& lansare& a&
carții+de+ colorat& realizată& în&anul&
2011,& în& scopul& de& a& promova& în&
rândul& copiilor& & monumentele& și&&
arhitectura& tradițională& din& județ.&
In& cadrul& întâlnirii& la& care& au&

participat& copii& și& profesori& de& la&
școlile& din& Alba& Iulia& a& fost&&
prezentat& acest& material& educativ&
pentru& cunoașterea& patrimoniului&
local,&realizat&sub&forma&unei&cărți&
de& colorat& pentru& eleviii& clasei& a&
IIIGa.& Datorită& modului& în& care& au&
fost& concepute& cărțile& de& colorat,&
copiii& vor& putea& invăța,& întrGun&
m o d& a t r a c t i v ,& d e s p r e&
monumen t e l e& i s t o r i c e ,& d e&
arhitectură,& case& tradiționale& din&
județul&nostru.&

In&cursul&lunii& februarie& 2012,&
cărțile& de& colorat& & au& fost&
distribuite& & în& toate& școlile& din&
cadrul& județului,& astfel& încat&
fiecare&elev&de&clasa&a&IIIGa&să&intre&
în& posesia& acestui& material&
educativ.

În& luna& ianuarie& sGa& lansat&
proiectul& privind& monumentele+
de+for+public&din&judeţ.&Proiectul&a&
c o n s t a t& î n& i d e n t i f i c a r e a&
monumentelor& de& for& public& din&
judeţul&Alba,& în&scopul&protejării&şi&
punerii&în&valoare&a&acestora.

Au& fost& întocmite& fişe& ale&
monumentelor& de& profesori,&
bibliotecari,iar& elevii& au& realizat&
desene& şi& eseuri& referitoare& la&
monumente.

Premierea& celor& mai& bune&

materiale& din& fiecare& comună& a&
avut& & loc&marţi&4&decembrie&2012&
ora& 900& în& holul& Consiliului&
Judeţean&Alba.

!

!

!

!
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!
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Lucrări de drumuri:
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Lucrări de infrastructură rutieră
S um e l e) t o t a l e) a l o c a t e)

programelor) de) lucrăr i) de)
drumuri) si) poduri) executate) in)
anul) 2012) sunt) de) 56.888,9'mii'
lei,) fiind) structurate) pe) ) surse) de)
finanţare,)astfel:

I)bugetul)propriu)al)Consiliului)
judeţean)Alba)I12.830,0)mii)lei;

I) sume) defalcate) din) TVA)
I12.756,0)mii)lei;

I) fonduri) europene) pentru)
investiţii)I)3.978,0)mii)lei;

I) excedentul) bugetului) local)
I5.734,8)mii)lei;

I credit)bancar)de)tip)revolving)
I))5.568,0)mii)lei.

Lucrări și servicii de întreținere 
curentă a drumurilor județene 
pe perioada de vară

SIau) executat) lucrări) la) acest)
capitol) in) valoare) totala) de)
4.349,20) mii) lei;) principalele)

sarcini) fizice) realizate) conform)
programelor)de)lucrări,)au)fost:

I)întreţinere)drumuri) asfaltate)
I)au) fost)executaţi)20.533,0)mp)de)
plombe)cu)mixtura)asfaltică;

) I) întreţinere) rosturi) si)
colmatare)fisuri)I)au)fost)executaţi)
14.814,5)ml)de) colmatări) fisuri) cu)
mastic)bituminos;

)I)întreţinere)curenta) )drumuri)
pietruite)I)au)fost)executate)lucrări)
de)reprofilare)cu)aport)de)material)
pietros) pe) o) lungime) de) 79,7) km)
de)drum;

) I) tratarea) burduşirilor) I) au)
fost) executaţi) 7.608,0) mp) de)

1.021, 656 km de 
drumuri județene
635,096 km de drumuri asfaltate
342,460 km de drumuri pietruite
44,1 km de drumuri de pământ

9.

18,66%

26,17%

55,17%

Repartitia sumelor alocate pentru serviciile si lucrarile la 
drumurile judetene

1

2

3

Investitii

Intretinere periodica
Intretinere curenta
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r emed i e r e) a) d e f e c ţ i un i l o r)
rezultate) in) urma) alunecărilor)de)
teren,) strat)de)fundaţie) inexistent,)
etc.;

I au) fost) executate) lucrări) de)
curăţirea) şanţurilor) şi) rigolelor,)
întreţinere) a) acostamentelor,) pe)
o)lungime)totala)de)67,75)km;)pe)
drumurile) pe) care) au) fost)
executate) lucrări) de) întreţinere)
la) partea) carosabila,) au) fost)
executate) şi) lucrări) de) asigurare)
a) scurgerii) apelor) din) zona)
drumului)I)curăţire) acostamente,)
întreţinere) şanţuri) şi) rigole,)
întreţinere)ziduri)de)sprijin,)etc.
I )

Lucrări de întreținere curentă pe 
perioada de iarnă

I pe) toata) reţeaua) de) drumuri)
judeţene,) pentru) asigurarea)
circulaţiei)pe)perioada)de)iarna)si)
c o m b a t e r e a) z ă p e z i i) s i)
lunecuşului,) au) fost) efectuate)
servicii)de)deszăpezire)in)valoare)
totala)de))de)3.085,71)mii))lei)
I

Lucrări de întreținere periodică
La) acest) capitol) sIau) executat)

lucrări) in) valoare) totala) de)
17.233,03)mii)lei,) in)principal)fiind)
executate) lucrări) de) refacere) a)
suprafeţei) de) rulare) si) sporirea)
capacitaţii)portante,)astfel:

)I) îmbrăcăminti) bituminoase)
in) 2(doua)) straturi) pe) o) lungime)
de) 11,53) km,) pe) urmatoarele)
drumuri) judeţene:) DJ106K:) Daia)
RomanaIVingard)si)OhabaISecasel,)
DJ705:)Almasu)de)Mijloc;

)I) covoare) bituminoase) cu)
Ba16si) BAD)25) I)pe) o) lungime) de)
62,59)km)pe)următoarele)drumuri)
judetene:DJ103G:)InocICiugudu)de)
Sus,) DJ107A:) MereteuIBlandianaI
l i m .) J u d .) H u n e d o a r a ,)
DJ107B:Mihalt,)DJ107I:) Sloboda) si)
BuciumIMogos,) DJ107L:TotoiI
Teleac,) DJ107R:BenicICetea,)
DJ142L:Radesti) si) PetelcaICapud,)
D J 6 7 0 C :) S a s c i o r i I C a l n i c ,)
DJ704A:Pianu) de) JosIRachita,)
D J 7 4 2 : R o s i a) M o n t a n a ,)
DJ107P:Vama) SeacaITurdas,)
DJ141D:BozIDostat;

) ) I)au) fost)reparate) un)număr)
de) 70) podeţe) si) poduri,) ) pentru)
asigurarea)scurgerii)apelor;

)I) au) fost) reparaţi) 196) ml) de)
ziduri) de) sprijin) pentru) protectia)
drumuri lor) pe) urmatoarele)
drumuri :) DJ107A:) Mereteu ,)
D J 1 0 7 E : V a m a) S e a c a ,)
DJ142L:PetelcaICapud;

I întreţinerea) periodica) a)
drumurilor) pietruite) I) au) fost)
pietruiţi)32,7)km) de) drum) cu)un)
aport)de)600)mc)de)piatra)pe)km)
drum
I

Lucrări de reparații capitale și 
investiții 

!" în" valoare" totala" de"
5.850,0" mii" lei ." Consil iul"
judeţean" Alba,in" calitate" de"
administrator" al" drumurilor"
judeţene ," a" a loca t" sume"
importante"pentru"reabilitarea,"
modernizarea" si" consolidarea"
reţelei" de" drumuri" şi" poduri,"
programele" de" investiţii" fiind"
alcătuite" in"majoritatea" lor" din"
lucrăr i" in" cont inuare" pe"
d r u m u r i l e" d e" m a x i m a"
importanta" economica," sociala"
si" turistica;" astfel" au"continuat"
lucrările" si" au" fost" finalizate"
următoarele:

!" au" fost" f inal izate" şi"
recepţ ionate" lucrăr i le" la"
obiectivul" „Consolidare" corp"
d rum" j ude ţ e an" D J 107H :"
Coslariu" Nou!" Galda" de" Jos!
Cricau!Ighiu!Sard!DN74," jud."
Alba," km.2+374!km.18+836," pe"
o"lungime"de"16,462"km;

!" au" continuat" lucrările" la"
obiectivul" „Consolidare" " corp"
drum" judeţean"DJ750:Garda"de"
Sus!Ordancusa!Ghetar," au" " fost"
executate" rigolele" şi" şanţurile"
betonate;

!" au" fost" f inal izate" şi"
recepţ ionate" lucrăr i le" la"
obiectivul" „Pod" pe" DK141C,"
peste" râul" Tarnava" Mare," loc."
Lunca," la" km.0+340," pod" cu" o"
lungime"totala"de"130"ml;

!" au" fost" f inal izate" şi"
recepţ ionate" lucrăr i le" la"
obiectivul" „Pod"pe"DJ750C," km.
0+500," peste" râul" Aries," loc."
Salciua,"pod"cu"o"lungime"de"54"
ml;

!" au" fost" f inal izate" si"
recepţionate" "sectoare"de"drum"
cu"lungimea"totala"de"9,908%km,"
la" obiectivul”" Reabilitarea"
s i s t e m u l u i" r u t i e r" p e"
tronsoanele" DJ106L:Spring!
Ungurei!Rosia" de" Secas" si"
DJ107B:DN1!Santimbru!Galtiu!
Coslariu!Mihalt!Colibi!Rosia" de"
Secas!lim." Jud." Sibiu," restul"
tronsoanelor" fiind" sistate"
d a t o r i t a" l u c r a r i l o r" d e"
alimentare"cu"apa"si"canalizare

Proiecte cu finanțare din fonduri 
structurale

In) luna) iunie) 2011) sIau)
finalizat) şi) recepţionat)lucrările) la)
o b i e c t i v u l) V a l o r i f i c a r e a)
potenţialului) turistic) si) economic)
al) Văii) Aiud) prin) reabilitarea)
infrastructurii) de) transport) pe)
drumul) judeţean)DJ107M:lim.) jud.)
ClujI) RimeteaIColtestiI) ValisoaraI
Poiana) AiuduluiI) Aiudul) de) Sus”)
fiind)reabilitaţi)25) km)de) drum,) 6)
poduri,) podeţe,) 795) ml) de) ziduri)
de)sprijin,)şanţuri)şi)rigole;)in)anul)
2 0 1 2) a) a v u t) l o c) p r i m a)
monitorizare) a)proiectului,) pentru)
care) a) fost) întocmit) raportul) de)
monitorizare) cu) actualizarea)
indicatorilor)proiectului) si) a) avut)
loc)vizita)in)teren;

T o t) p r i n) P r o g r a m u l)
Operaţional)Regional)2007I20013,)
Axa) prioritara) 2I„Îmbunătăţirea))
infrastructurii) de) transport)
regionale) si) locale”,) Domeniul)
major) de) intervenţie) 2 .1) I)
„Reabilitarea) si) modernizarea)
reţelei)de)drumuri)judeţene,)străzi)
urbaneIinclusiv) construcţia/
reabilitarea) şoselelor)de) centura”;)
pe) acest) ) program,) Consiliul)
Judeţean) Alba,) în) parteneriat) cu)
Consiliul)judeţean)Sibiu,)a)finalizat)
si)recepţionat)lucrările)la)proiectul)
“Reabilitarea) şi) dezvoltarea)
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Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba
Necesitatea) realizării) unui) sistem) durabil) de)

management) al) deşeurilor) în) judeţul) Alba) este)
determinată)de)conformarea)cu)practicile)şi)politicile)
Uniunii) Europene) în) ceea) ce) priveşte) reducerea)
impactului) asupra) mediului) prin) realizarea) şi)
imbunătăţirea)infrastructurii)de)deşeuri)şi)reducerea)
numărului) de) depozite) de) deşeuri) existente)
neconforme.

Pentru) realizarea) obiectivelor) mai) sus)
menţionate)Consiliul)Judeţean)Alba)a)accesat)sursele)
financiare) disponibile) prin) Programul) Operaţional)
Sectorial) Mediu) Axa) prioritară) 2) –) “Dezvoltarea)
sistemelor)de)management) integrat) al) deşeurilor)şi)
reabilitarea)siturilor)contaminate)istoric”.)

Urmare) a) acestui) demers) finanţarea) a) fost)
aprobată)prin)Decizia)de)Aprobare)nr.)C(2012))1286)
din)data)05.03.2012)a)Comisiei)Europeane)şi)Ordinul)

infrastructurii) generale) şi) de)
t u r i sm) î n) a r e a l u l) t u r i s t i c)
Mărginimea) Sibiului) –) Valea)
Sebeşului) (judeţele) Sibiu) şi) Alba),)

Modernizarea)drumului)de)interes)
turistic)DJ)106)E)pe) tronsonul)Jina)
–)Sugag)/)Valea)Sebesului)/))DN)67)
C”,) fiind) reabilitaţi) si) recepţionaţi)

4,5km)de)drum)cu)lucrările)de)arta)
aferente.

In
fra

str
uc

tu
ra

 d
e 

m
ed

iu
10.

Indicatori ai proiectului UM
Cantitate

Conform Deciziei de Finanţare

Depozit deşeuri Nr. 1

Depozit urban neconform închis şi reabilitat Nr. 7

Staţie de tratare mecano-biologică Nr. 1

Staţie de sortare Nr. 1

Staţie de transfer nouă Nr. 2
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Programul de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin 
achiziţionare şi plantare 
arbori

Acest program a început în anul 2010 
prin Plantarea cu puieţi de nuc a 
perdelei decorative de protecţie a 

Centrului de 
management integrat al 
deşeurilor în judeţul 
Alba în suprafaţă de 
4,87 ha, în comuna 
Galda de Jos.  
In cursul anului 2012 au 

mai fost realizate două plantații de 
nuc astfel: în comuna Cîlnic pe o 
suprafață de 3 ha au fost plantați 
300 buc puieți iar în comuna 
Gârbova pe o suprafată de 
aproximativ  4,15 ha au fost plantați 
360 buc. puieți.

Campanie de promovare a 
mediului
În cursul anului 2012 au fost încheiate 
2 contracte de prestări servicii cu 
Agenţia Locală a Energiei Alba, care 
a organizat următoarele evenimente 
de promovare a mediului:  
- concursul “E Cool” – concurs de 
vestimentaţie din materiale 
reciclabile/reciclate cu participarea 
elevilor liceelor din Alba Iulia;
- târg ALEA 2012 – energie din surse 
regenerabile –„Târg de echipamente 
şi soluţii complete

Monitorizarea Planului 
Regional și Planului Local 
de Acțiune pentru Mediu

semestrial se transmite la APM Alba 
stadiul implemntării proiectelor de 
mediu cuprinse în Agenda Locală 21

ministrului) mediului) şi) pădurilor)
nr.) 1096/22.03.2012,) fapt) pentru)
care) Consiliul) Judeţean) Alba) a)
încheiat) cu)Ministerul) Mediului) şi)
Pădurilor,) prin) Direcţia) Generală)
AM) POS) Mediu,) în) calitate) de)
Autoritate)de)Management)pentru)
Programul) Operațional) Sectorial)
MEDIU) „Contractul) de) finanţatare)
nr.)129035)din)02.05.2012)privind)
a c o r d a r e a) f i n a n ţ ă r i i)
n e r a m b u r s a b i l e) p e n t r u)
imp lementarea) pro iec tu lu i)
intitulat) “Sistem) de) management)
integrat) al) deşeurilor) în) judeţul)
Alba”.

In) luna) februarie) 2012) a) fost)
demarata) procedura) de) achizitie)
publica) „Licitatie)deschisa”)pentru)
atribuireao) cntractului) ce) are) ca)

obiect) „Asistenţă)
t ehn i că) pen t ru)
sprijin) managerial)
in) implementarea)
proiectului.

Controlul integrat al poluării cu 
nutrienţi)

Prin) hotărârea) Consiliului)
Județean) Alba) nr.95/25.06.2009)a)
fost) aprobată) Convenția) de)
colaborare) între) Ministerul)
Mediului,) Consiliul) Județean) Alba)
și) Consiliul) local) al) comunei)
Sântimbru) pentru) implementarea)
proiectului) “Controlul) Integrat) al)
Poluării) cu)Nutrienți”,) prin) care) a)
fost) aprobată) și) cofinanțarea) din)
partea)Consiliului)Județean)Alba)în)
s u m ă) d e) 1 4 . 6 5 0) e u r o)
reprezentând) ) 5%) din) valoarea)
lucrărilor)de)investiții.

) C u) H o t ă r â r e a) n r .)
165/18.10.2012) a) fost) aprobat)
Actul) adițional) nr.) 1) la) Convenția)
de)colaborare)de)mai)sus)prin)care)
a) fost) modificată) participarea)
Consiliului) Județean) Alba) la)
cofinanțarea) acestui) proiect) la)
suma) de) 20.875) euro) urmare)
actualizării)valorilor)proiectului.)

Pâna) la) aceasta) data) au) fost))
elaborate) documentaţiile) tehnicoI
economice) la) faza) de) Studiu) de)

Prefezabilitate) (SPF)) şi) Studiu) de)
Fezabilitate) (SF);) Lucrările) de)
execuție) a) investițiilor) prevăzute)
prin) proiect) vor) începe) în) anul)
2013.)

Monitorizarea Planului județean 
de gestionare a deșeurilor în 
județul Alba

SIa) desfasurat) procesul) de)
monitorizare) al) Planului) judeţean)
de) gestionare) a) deşeurilor) (anul)
2008) –) anul) 2013),) de) către)
Grupul)de)monitorizare) constituit)
pr in) Hotărârea) Cons i l iu lu i)
judeţean) Alba) nr .) 240) d in)
23.10.2008.)

Având) în) vedere) atribuţiile)
g e n e r a l e) c e) n e) r e v i n ,) î n)
conformitate) cu) Regulamentul)
cadru)de)organizare)şi)funcţionare)
a)Colectivului)de)analiză) tehnică)şi)
a)Comisiei)interne)de)analiză)emis)
de) către)Agenţia) Naţională) pentru)
Protecţia) Mediului,) am) participat)
în) calitate) de) reprezentanţi) ai)
Consiliului) Judeţean) Alba) la)
şedinţele) organizate) în) cadrul)
Colectivului)de)Analiză) Tehnică) ce)
sIau) desfăşurat) la) Agenţia) pentru)
Protecţia) Mediului) Alba.) În) cadrul)
acestor) şedinţe) am) participat) la)
p r o c e s u l) d e) a n a l i z ă) a)
documenta ţ i i l or) depuse) în)
vederea) eliberării) actelor) de)
autorizare) precum) şi) la) şedinţele)
de) audiere)a) publicului)(dezbateri)
p u b l i c e )) l a) s o l i c i t a r e a)
preşedintelui)CAT.
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Siguranța circulației și control 
trafic al vehiculelor de tonaj cu 
masă totală maximă admisă de 
peste 16 to 

Ca	   urmare	   a	   modificării	  
legislației	   naționale	   și	   a	   scăderii	  
atribuțiilor	   Consiliului	   Județean	  
în	   acest	  segment	  de	   activitate,	   in	  
anul	   2012,	   acțiunile	   întreprinse	  
s -‐ a u	   a x a t	   m a i	   m u l t	   p e	  
implementarea	   procedurilor	   si	  
g e s t i onarea	   l u c ră r i l o r	   de	  
siguranţa	  circulaţiei	  ce	  au	  avut	  la	  
baza	   contractele	   	   încheiate	   cu	  
diferiţi	   ofertanţi,	   gestionarea	  
zonei	   de	   siguranţa	   a	   drumurilor	  
ca	  urmare	  a	  eliberării	  acordurilor	  
de	   principiu	   si	   autorizaţiilor	  
pentru	   lucrări	   efectuate	   	   in	  zona	  
drumurilor	  judeţene.	  

Un	   aspect	   important	   este	  
începerea	   d in	   a ces t	   an	   a	  	  
implementării	   bazei	   de	   date	  
privind	   siguranţa	   circulaţiei	   de	  
pe	   drumurile	   judeţene	   prin	  
sistemul	  GPS.

În	  anul	  2012,	   s-‐au	  efectuat	  in	  
trafic	   activitati	   de	   control	   cu	  
echipajele	   mobile	   	   E.M.C.A.T.R.	  
1.1	  si	  E.M.C.A.T.R.	  1.2	  din	  dotarea	  

Consiliului	  judetean	  Alba,	  care	  au	  
avut	   ca	   	   scop	   depistarea	  
transporturilor	   	   rutiere	   la	  
vehiculele	  cu	  masa	  totala	  maxima	  
admisa	   de	   peste	   16	   to,	   in	   urma	  
carora	  s-‐au	  constatat	  depasiri	  ale	  	  
maselor	   	   totale	   	  maxime	   admise	  
autorizate	   cat	   si	   nerespectarea	  
restrictiilor	   de	   circulatie	   impuse	  
de	   administratorul	   drumurilor	  
judetene	   impreuna	   cu	   politia	  

rutiera,	   pe	   anumite	   sectoare	   de	  
drum,	   	   acolo	   unde	   capacitatea	  
portanta	   a	   drumului	   nu	   permite	  
traficul	  greu.

Astfel,	   s-‐au	   aplicat	   in	   anul	  
2012	   de	   c a t re	   e ch ipa j e l e	  
E.M.C.A.T.R.	  1.1	  si	  E.M.C.A.T.R.	  1.2	  
din	   dotarea	   Consiliului	   judetean	  
A l b a	   p r o c e s e	   v e r b a l e	   d e	  	  
contraventie	   in	  valoare	  totala	   	  de	  	  
84.000	  lei.	  

Căile	   de	   acces	   realizate	   in	  
zona	   drumuri lor	   judeţene	  
deschise	   circulaţiei	   publice,	  
r e a l i z a r e a	   o r i c ă r o r	   a l t o r	  
construcţ i i ,	   amenajăr i	   sau	  
instalaţii	   in	   orice	   scop,	   este	  
permisa	   	   cu	   acordul	   si	   avizul	  

administratorului	   drumurilor	  
judeţene,	   pe	   baza	   autorizaţiei	  de	  
construire	  in	  condiţiile	   existentei	  
acordului	  prealabil	  si	  autorizaţiei	  
de	   constru ire	   	   emise	   de	  
compartimentul	   Transporturi	   -‐	  
segmentul	  siguranţa	  circulaţiei

Drept	  urmare	  in	  anul	  2012	   la	  
compartimentul	   Transporturi	  
(segmentul	  siguranţa	  circulaţiei	  –	  	  
contro l	   t ra f i c	   de	   tona j	   s i	  

agabaritic)	  	  din	  cadrul	  Consiliului	  
judeţean	   Alba,	   s-‐au	   eliberat	   125	  
a c o r du r i	   d e	   p r i n c i p i u	   s i	  
autorizaţii	   de	   construire	   pentru	  
lucrările	   din	   zona	   drumurilor	  
judeţene	   in	   valoare	   totala	   de	  
14.283	  lei.

Siguranța circulației și control 
trafic al vehiculelor de tonaj cu 
masă totală maximă admisă de 
peste 16 to

Prin	   hotărârea	   Consiliului	  
judeţean	  nr.	  22	  din	  26.01.2012	  s-‐
a	   aprobat	   programul	   de	   lucrări	  
pentru	   drumurile	   si	   podurile	  
judeţene	   pe	   anul	   2012	   din	  
judeţul	  Alba,	  	  finanţate	  din	  

Transporturi
11.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Nr. 
acorduri

2007 2008 2009 2010 2011 2012
An

Numarul acordurilor de principiu si 
autorizatiilor emise pe ani

2007
2008
2009
2010
2011
2012

29



bugetu l) propr iu) unde) este)
cuprinsa)si)Siguranţa)circulaţiei.

L u c r ă r i l e) d e) s i g u r a n ţ a)
circulaţiei) sunt) lucrări) care) sIau)
desfăşurat) pe) toata) perioada)
anului) 2012) si) au) constat) in))
p r o c u r a r e a ,) m o n t a r e a) s i)
întreţinerea) indicatoarelor)rutiere)
cu) folie) reflectorizanta) inclusiv) a)
stâlpilor)de) susţinere,) procurarea,)
m o n t a r e a) s i) î n t r e ţ i n e r e a)
parapetelor) metalice,) executarea)
de) marcaje) rutiere) longitudinale,)
transversale) si) diverse) pentru)
amenajarea) intersecţii lor) si)
eliminarea)punctelor)periculoase.

SIau) achiziționat) servicii) de)
procurare,) montare) și) întreținere)
indicatoare) rutiere) în) valoare) de))
450.670,59)lei.)

Montarea) indicatoarelor)
r u t i e r e) s e) e f e c t u e a z ă) l a)
t e rm i n a r e a) l u c r ă r i l o r) d e)
modernizare) )a)anumitor)drumuri)
judeţene,) ) in)paralel)cu)solicitările)
administraţiilor) publice) locale,) in)
funcţie) de) creşterea) vitezei) de)
rulare) in) urma) îmbunătăţirii)
lucrărilor) la) partea) carosabila,) in)
funcţie) de) restricţiile) de) circulaţie)
cauzate) de)calamitaţi) )si)in) funcţie)
de)traficul)pe)categorii)de)vehicule)
acolo) unde) drumurile) nu) sunt)
modernizate) in) totalitate.) SIau)
montat) indicatoare) rutiere) de)
avertizare,) de) prioritate,) de)
interzicere) sau) restricţie,) de)
o b l i g a r e ,) d e) o r i e n t a r e) s i)
informare,) precum) si) panouri)
a d i ţ i o n a l e) i n t r I u n) n umă r))
aproximativ) de) 1.250) buc,) pe)
reţeaua)de)drumuri)judeţene.

P e n t r u) p r e v e n i r e a)
accidentelor) impotriva) iesirilor)
vehiculelor) de) pe) platforma)
drumurilor,) in) zonele) nesigure) si)
pentru)ghidarea) optica)a) acestora,)
sIau)montat) parapete) metalice) ce)
permit) in) general) alunecarea) sau)
ghidarea) in) lungul) lor) a) jantei)
r o t i l o r) a u t oveh i cu l e l o r) s i)
revenirea) acestora) pe) partea)
carosabila,) pe) o) lungime) totala) de)
3126) ml) (521) lise) metalice).)
Totodata) sIau) reconditionat)
parapete) existente) pe) sectoarele)
de) drum) periculoase,) care) sIau)
aflat) intrIo) stare) avansata) de)
degradare) (coroziune,) picoare) de)
sustinere) deterioarate,) etc),) in)
lungime) totala) de) 782) ml.) De)
asemenea,) sIau) vopsit) 5.000) mp)
parapete) deformabile) elastice) de)
tip) semigreu)simple) din) elemente)
metalice,) pe) diferite) drumuri)
judetene) din) reteaua) judetului)
Alba.

Valoarea) totală) a) acestor)
lucrări)se)ridică)la)440.931,14)lei.

Un)alt)tip)de)lucrări)efectuate)a)
vizat) executarea) marcajelor)
rutiere) orizontale.) SIau) executat)
marcaje) rutiere) orizontale) cu)
vopsea)pe)drumurile) judetene)din)
r e t e a u a) j u d e t u l u i) A l b a ,)
reprezentand:) 367,07) km) marcaj)
orizontal) longitudinal;) 1676,6) mp)
m a r c a j) r u t i e r) o r i z o n t a l)
transversal;) 174) mp) ) I) marcaj)
termoplastic.) Valoarea) lucrărilor)
este)de)579.386,57)lei.

Transport public județean de 
persoane

Obiectivele) propuse) pentru)
a n u l) 2 0 1 2) d e) c ă t r e)
Compartimentul) transporturi,) în)
calitatea) sa) de) ) autoritate)
j ude țeană) de) t r anspor t) ș i)
a u t o r i z a r e) î n) d o m e n i u l)
transportului) public) județean) de)
persoane)au)vizat:)

I)organizarea)și)reglementarea)
t r anspor tu lu i) j ude ț ean) de)
persoane) prin) curse) regulate) în)
vederea) )derulării)noului)program)
de)transport)2013I2019;)

I)controlul)periodic)al)modului)
de) efectuare) a) serviciului) de)

transport) public) județean) de)
persoane) de) către) operatorii) de)
transport) rutier) prestatori) și)
r e m e d i e r e a) u r g e n t ă) a)
deficiențelor)constatate;

I) desfășurarea) activităților)
specifice) cu) respectarea) strictă) a)
l e g i s l a ț i e i) î n) d o m e n i u l)
transporturilor)rutiere.

În)vederea)îndeplinirii)acestor)
obiect ive) au) fost) efectuate)
umătoarele)activități:

I) elaborarea) strategiei) de)
dezvoltare) a) serviciului) de)
transport) public) județean) de)
persoane) prin) curse) regulate,) în)
Județul) Alba,) pe) termen) mediu) și)
lung;)

I) întocmirea) Regulamentului,)
C a i e t u l u i) d e) s a r c i n i) ș i) a)
P r o g r amu l u i) j u d e ț e a n) d e)
transport)public)de) persoane) prin)
curse) regulate) pentru) perioada)
01.05.2013I30.06.2019,) în) Județul)
Alba;

I) întocmirea) ContractuluiI
cadru) de) delegare) a) gestiunii)
serviciului) de) transport) public)
județean) de) persoane) prin) curse)
r e gu l a t e ,) p en t ru) pe r i oada)
2013I2019,)în)Județul)Alba;

) I) const i tuirea) comisiei)
par i tare) pentru) as igurarea)
propunerilor) de) atribuire) a)
serviciului) de) transport) public) de)
persoane) prin) curse) regulate) și) a)
l icențelor) de) traseu) pentru)
transportul) public) de) persoane)
prin) curse) regulate) pe) traseele)
județene;

I) procurarea) și) intalarea)
certificatelor) digitale) de) acces) în)
aplicația)informatică)de)atribuire)a)
l icențelor) de) traseu) pentru)
serviciul) de) transport) public)

Lucrări de siguranța 
circulației:

1.250 de indicatoare rutiere 
montate
3.126 ml de parapete metalice 
montate
782 ml de parapete metalice 
recondiționate
5.000 mp de parapete vopsite
367 km de marcaj longitudinal 
realizat
1.676 mp de marcaj transversal 
realizat
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județean) de) persoane) prin) curse)
regulate,) gestionată) de) către)
Centrul) Național) de) Management)
pentru) Servic i i le) Societăț i i)
Informaționale;

I controale) în) trafic) la) toți)
operatorii) de) transport) rutier)
care) prestează) serviciul) de)
transport) public) județean) de)
persoane)prin)curse)regulate

I )întocmirea)documentației)în)
vederea)retragerii)unei)licențe)de)
traseu)și)eliberării)a)31)licențe)de)
t r a seu) pen t ru) e f e c tua rea)
serviciului) de) transport) public)
județean)de) persoane) prin) curse)
regulate)speciale;

I ) analizarea) solicitărilor)
depuse) de) 4) operatori) de)
transport) rutier) în) vederea)
modificării) tarifelor) de) călătorie)
și) întocmirea) documentației) în)
vederea) aprobării) acestora) prin)

hotărâre) a) Consiliului) Județean)
Alba;)

D o c ume n t a ț i a) p r i v i n d)
reglementarea) transportului)
public) județean) de) persoane) prin)
c u r s e) r e gu l a t e) ( s t r a t e g i e ,)
regulament,) caiet) de) sarcini,)
program) de) transport) județean,)
contractIcadru) de) delegare) a)
gestiunii) serviciului)) a) fost)
aprobată) de) către) Consiliul)
Județean)Alba,)ulterior)parcurgerii)
procedurii))legale.)

A c t i v i t ă ţ i l e) p r i v i n d)
transportul) public) judeţean) de)
persoane) desfăşurate) de) către)
compartiment) ) în) cursul) anului)
2012)au)asigurat:

I satisfacerea) cu) prioritate) a)
nevoi lor) de) transport) a le)
populaţiei,) ale) personalului)
ins t i tu ţ i i lor) pub l i ce) ş i) a l)

operatorilor) ) economici) pe)
teritoriul)judeţului;

I îmbunătăţirea) siguranţei)
rutiere) şi) calităţii) transportului)
public)judeţean)de)persoane;

I un) serviciu) de) transport)
public) judeţean) de) persoane,)
suportabil) în) ceea) ce) priveşte)
tariful)de)transport;

I garantarea) respectăr i i)
dreptur i lor) ş i) in terese lor)
utilizatorilor) serviciului) de)
transport) public) judeţean) de)
persoane.
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Proiecte în domeniul culturii
Alba – istorie, cultură, 
civilizaţie

Proiect( ce( a( constat( în(
realizarea( unei( sinteze( de( istorie(
privind( trecutul( judeţului( Alba(
prin( colaborarea( cu( specialişti,(
cadre(universitare,(cercetători(din(
domeniul(istoriei(şi(literaturii.

Atitudine şi Implicare – 
patrimoniul cultural al 
judeţului Alba, zona Aiud

Instruirea* reprezentanţilor*
cultelor* religioase( din( această(
zonă,( deţ inători( de( bunuri(
culturale,( abordându=se( teme(
precum:( Protejarea( patrimoniului(
mobil.(Redactarea(unei(monografii(
–( istoric( al( localităţii;( Cercetarea,(
conservarea( ş i( restaurarea(
icoanelor( pe( lemn( şi( sticlă;(
Noţiuni( de( conservare( preventivă(
şi( protejare( a( clădirilor( din(
administrarea( parohiei;( Noţiuni(
de( conservarea( preventivă( a(
co lecţ i i lor( de( carte( veche ,(
documente( şi( fotografii( din(
parohie ;( Arhiva( parohia lă ;(

Legislaţia( şi( instituţiile( care(
gestionează( patrimoniul( cultural;(
realizare( broşura( bilingvă( de(
prezentare( a( patrimoniului(
cultural(imobil.(

Proiect cultural privind 
cercetarea etnografică şi 
valorificarea expoziţiilor 
etnografice din judeţul 
Alba 

( activităţile( în( cadrul( acestui(
proiect,( pentru( 38( de( Expoziţii(

etnografice( din( mediul( rural(
partenere,(au(vizat:(

conservarea( patrimoniului(
prin(tratarea(preventivă(

i n s t r u i r i( p e r i od i c e( a l e(
custozilor( în(cadrul(atelierelor(de(
patrimoniu(cultural

prezentarea( rezultatelor(
acestui( proiect( Inst i tutului(
Naţional( al( Patrimoniului( şi(
concretizarea( demersului( de(
vizualizare( a( acestora( în( cadrul(
portalului(www.cimec.ro

Trăind cu tradiţiile. Salvarea 
spiritului locului

activităţile( proiectului( s=au(
desfăşurat( pe( parcursul( a( patru(
zile,( cu( următoarea( structură:(

★ Proiecte și acțiuni culturale 
adecvate nevoilor comunității
★ Revitalizarea tradițiilor și 
obiceiurilor locale
★ Proiecte educative
★ Asistență pentru 
administrațiile locale și 
instituțiile publice partenere

12.
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ateliere( de( instruire,( realizare(
expoziţie( temporară( şi( lansare(
catalog,(vizite(de(studiu(–(exemplu(
de(bună(practică,(ateliere(tematice(
pentru( copii.( Temele( abordate( în(
cadrul( atelierelor( de( instruire,(
organizate( împreună(cu(lectori(din(
cadrul( Centrului( de( Pregătire(
Profesională( în( domeniul( culturii(
din(Bucureşti,(au(fost:((Introducere(
în( educaţia( muzeală;( Muzeele,(
sursă( de( educaţie( pentru( cultură;(
Nevoi( ale( comunităţii( Nevoi( ale(
individului;(Metode( interactive( de(
educaţie( în( muzee;( Programe( de(
voluntariat.

Partea( teoretică( a( fost(urmată(
de( cea( practică( exemplificată( prin(
r e a l i z a r e a( u n e i( e x p o z i ţ i i(

temporare( =( Prezența( grâului( în(
obiceiurile,( credinţele( și( practicile(
populare( româneşti( din( zonele(
etnografice( ale( județului( Alba( şi(
l a n s a r e( c a t a l o g u l u i( =( D i n(
patrimoniul( culinar( al( zonelor(
etno=folclorice( ale( județului( Alba.(
Vizitele(de(studiu(au(fost(realizate(
în( judeţul( Tolna,( Ungaria,( 12(
locaţii( cu( muzee,( colecţii( din(
mediul(rural.

CuBus si LaPas..ieri despre 
alaltăieri

pentru a susţine vizibilitatea 
pa t r imoniu lu i expoz i ţ i i l o r 
etnografice din judeţ, au fost 
organizate ateliere interactive de 
cercetare, finalizate cu realizarea 
unui catalog. La activitate au  
participat studenţi din cadrul 
Facultăţii de Istorie – Filologie ai 
Universităţii „1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia, iar cercetarea a vizat 

piesele textile şi costumul 
popular de patrimoniu din zonele 
etnografice ale judeţului Alba. Au 
fost cercetare 25 de localităţi ale 
judeţului Alba, iar rezultatul a 
fost prezentat prin intermediul 
materialului: Portul popular din 

p a t r i m o n i u l  E x p o z i ţ i i l o r 
etnografice ale judeţului Alba.

Patrimoniul de ACASĂ 
p r o i e c t( î n( d o m e n i u l(

patrimoniului( cultural,(material( şi(
imaterial,( iniţiat( de( Consiliul(
J ude ţ ean( A l ba ,( a( v en i t( î n(
î n t âmp ina r e a( n e vo i i( d e( a(
familiariza( generaţia( tânără( cu(
moştenirea( culturală( locală( şi(
petrecerea( timpului( liber( într=un(
mod( p l ă c u t( ş i( i n s t r u c t i v .((
Activităţile( organizate( ca( ateliere(
de(vacanţă(s=au(adresat(copiilor(şi(
tinerilor( din( mediul( rural,:( Pe(
parcursul( vacanţei( de( vară,( copiii(
au( putut( participa( la( aceste(
activităţi,(expertizate(de(specialişti(
în( domeniu( şi( în( pedagogie(
şcolară,( însoţite( de( ( materiale( de(
lucru( specifice( fiecărui( atelier,(
puse( la( dispoziţie( de( iniţiatorul(
proiectului.(Activităţile(proiectului(
s=au( desfăşurat( în( câteva( parohii(
cu( iniţ iat ive( culturale( care(
implicau( copiii( şi( tinerii( în(
activităţi( privind( cunoaşterea( şi(
preţuirea( patrimoniului( cultural(
local.

Valori creştine în lumea 
modernă. Şcoala de mâine 

schimburi( de( experienţă(
desfăşurate( între( dascăli( dar( şi(
între( elevi,( în( sensul( îmbunătăţii(
modalităţii( de( predare( a( unei(

discipline( importante( în( formarea(
şi( educarea( copilului,( religia.(
Activităţile( desfăşurate( în( etape,(
au( avut( în( vedere( toate( zonele(
judeţului,( implicând( atât( dascălii(
cât( şi( elevii( în( activităţi( precum:(
simpozion,( real izare( anuar,(
concursuri.

Jocul popular – tradiţie şi 
perpetuare  

este( un( proiect( care( implică(
realizarea(unei(monografii(video(a(
dansurilor( populare( din( judeţ,(
într=o(catalogare(clară,( folosind( ca(
reper( lucrările( în( domeniu( a(
etnografului(Valeriu(Butură.
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Cultura scrisă

Parteneriat pentru 
dezvoltare
s-a continuat programul de 
susținere f inanciară pentru 
editarea şi tipărirea a 48 titluri de 
carte semnate de creatori din 
judeţul Alba, membri si nemembri 
ai Uniunii Scriitorilor din România 
(autori de monografii, proză şi 
poezie). În acelaşi context, cu 
impact deosebit pe plan naţional,  
în scopul creşterii imaginii şi 
vizibilităţii judeţului Alba, s-a 
con t inua t par t ener ia tu l cu 
Fundaţia România Literară pentru  
f inanţarea Revistei România 
Literară precum şi cu Fundaţia 
„Satul Românesc” pentru  Revista 
Acasă, două dintre cele mai 
prestigioase reviste culturale din 
R o m â n i a . D e a s e m e n e a ,  
c o l a b o r a r e a c u F u n d a ţ i a 
Naţională  pentru Ştiinţă şi Artă a 
avut ca rezultat în anul 2012  
tipărirea a trei volume din   opera 
lui Lucian Blaga – poezie şi 
teatru.
P r o i e c t e l e o r g a n i z a t e î n 
p a r t e n e r i a t c u U n i u n e a 
Scriitorilor din România și  Filiala 
A l b a - H u n e d o a r a a U S R , 
completează interesul pentru 
promovarea ș i va lor izarea 
c r e a t o r i l o r d i n d o m e n i u l 
literaturii: Colocviile Romanul 
românesc contemporan, Colocviul 
t iner i lor scr i i tor i , „Vârstele 
poez ie i ” , P rem i i l e Un iun i i 
S c r i i t o r i l o r F i l i a l a A l b a -
Hunedoara pentru anul 2011 și 
a l e R e v i s t e i d e c u l t u r ă 
”Discobolul” pentru anul 2012. 

„Târgul de fete de la 
Muntele Găina” 

a rămas cea mai longevivă și cea mai 
cunoscută sărbătoare populară din 
județul Alba.

este marcă înregistrată a Consiliului 
Județean Alba

„Cultură pentru Cultură”, 
ediţia a VII-a

este( cel( mai( amplu( proiect(
organizat( pe( zone( etno=folclorice,(
al( cărui( scop( este( revitalizarea(
activităţilor( căminelor( culturale.(
Fiecare( etapă( zonală,( precum( şi(
c e a( f i n a l ă( r e c ompensea z ă(
activităţile( cultural( artistice( prin(
acordarea( pe( criterii( valorice(
premii( substanţiale,( în( scopul(
reabilitării( unor( cămine( culturale(
câştigătoare.( Festivalul( concurs(
implică( probe( artistice,( de( artă(
p o p u l a r ă( ş i( g a s t r o n om i e(
tradiţională.( Faptul( că( formaţiile(
căminelor(culturale(câştigătoare(a(
etapelor( zonale( în( cele( VII( ediţii(
anterioare( nu( au( avut( drept( de(
participare( în(ediţiile( ce( au( urmat(
câştigării( premiilor,( a( permis(
Consiliului( judeţean( finanţarea(
unui(număr(foarte(mare(de(cămine(
culturale,(realizându=se(totodată(o(
activitate( culturală( de( excepţie( pe(
în treg( cupr insu l( judeţu lu i .(
Concursurile( zonale,( precum( şi(
etapa( judeţeană( au( completat(
sărbători le( tradiţ ionale( ale(
j u d e ţ u l u i ,( m ă r i n d u = l e(
atractivitatea(prin(implicarea(unui(

număr( mare( de( participanţi:(
„Serbările(de(pe(Câmpia(Libertăţii”(
pentru( Zona( Secaşe( –( Târnave,(
„Sărbătoarea( narciselor”( pentru(
Zona(Munţilor(Apuseni,(„Târgul(de(
fete( de( pe(muntele( Găina”( pentru(
e t a p a( j u d e ţ e a n ă .( C a( o(
r e c u n o a ş t e r e( n a ţ i o n a l ă( a(
valenţelor( deosebite( a( acestui(
festival( concurs,( o( constituie(
solicitarea( unui( ONG( consacrat( în(
valorificarea( şi( promovarea(
culturii( tradiţionale( condus( de(
realizatoarea( TVR,( Maria( Tănase(
Marin( de( a( organiza( acest( tip( de(
manifestare( în(toate( judeţele( ţării.

„Târgul de fete de pe 
Muntele Găina” 

este( cea( mai( longevivă( şi(
cunoscută( sărbătoare( populară,(
marcă( înregistrată( a( Consiliului(
judeţean( Alba,( manifestare( de(
amploare( prin( care( se( aduce( în(
atenţia( participanţilor(frumuseţea(
şi( bogăţia( culturii( tradiţionale( a(
meşteşugurilor( populare( şi( a(
folclorului( muzical( şi( coregrafie(
din( judeţul( Alba( şi( judeţele(
limitrofe(muntelui.

CULTURĂ PENTRU CULTURĂ:
este cel mai amplu proiect 

dedicat culturii tradiționale 
organizat de Consiliul Județean 
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„Târgul lemnarilor” – 
manifestare( cultural=artistică(

tradiţională,( ajunsă( la( cea( de=a(
XV I = a( ed i ţ i e ,( c a re( imp l i c ă(
participarea( unui( public( numeros(
la( activităţi( cultural=sportiv=
artistice,( aşteptate( cu( interes( în(
toată(zona(Munţilor(Apuseni.

„Datina străbună pe Secaşe” 
festival( tradiţional( desfăşurat(

în( comuna( Roşia( de( Secaş,( cu(
implicarea(căminelor(culturale(din(
Ţara(Secaşelor(din(judeţele(Alba(şi(
Sibiu.

Tabăra naţională de arte 
plastice,  

ediţia( a( II=a,( organizată( în(
acest(an(în(parteneriat(cu(Uniunea(
Artiştilor( Plastici( din( România,(
Filiala(Alba,(a(reunit(artişti(plastici(
din( judeţul( Alba( dar( şi( din((
Râmnicu( Vâlcea,( Oradea,( Deva,(
Bistriţa( şi( Bucureşti,( câte( două(
lucrăr i( rea l iza te( în( tabără(
r ămân ând( î n( p a t r imon i u l(
Consiliului(judeţean(Alba.

Festivalul internaţional  „Alb-
Umor”, 

ed.a( III=( a( =( ( literatură(
umoristică,( fotografie(şi(caricatură((
cu( participarea( unui( mare( număr(
de( ( creatori( de( gen,( membri( şi(
nemembri( ai( Uniunii( Scriitorilor(
d i n( R o m â n i a( p r e c u m( ş i(
caricaturişti,( fotografi,( ale( căror(
lucrări( au( fost( apreciate( de( un(
numeros( public( în( expoziţiile(
organizate( la( Alba( Iulia,( expoziţia(
Stefan( Popa( Popa’s,( fiind( şi( în(

acest( an,( punctul( de( atracţie( al(
festivalului.

”La Porțile Apusenilor” 
( festivalul(național( ( realizat(în(

parteneriat( cu( Şcoala( gimnazială(
„Avram( Iancu”( din(Alba( Iulia,( ( un(
proiect(ajuns(la(a(IV=a,( care(atrage(
din( an( în( an( tot( mai( mulţi(
participanţi,( elevi( din( cilul( primar(
şi( gimnazial( care( îşi( valorifică(
talentul(şi(aptitudinile( (în(cele(trei(
secţiuni( de( concurs( –( eseuri,(
pictură( şi(dans(popular(–(pe( teme(
menite( să( contribuie( la( educarea(
copiilor( în( spiritul( cunoaşterii( şi(

preţuirii( tradiţiilor( populare,( la(
conservarea( ş i( promovarea(
specificului(regional.(

„Avram Iancu – model şi 
inspiraţie” 

un( proiect( aflat( la( a( doua(
ediţie,( realizat( în( parteneriat( cu(
aceeaşi( unitate( de( învăţământ,( a(
oferit( prilejul( realizării( unor(
eseuri,(comunicări( (ale(căror(teme(
aveau( ca( model( cultural=naţional(
personalitatea(lui(Avram(Iancu.

“Artistul între tradiţie şi 
actualitate” 

un( proiect( cu( o( participare(
remarcabilă,( adunând( laolaltă(
nume( importante( din( munca( de(
cercetare( a( ( etnografiei( şi(
folcloristicii( şi( interpreţi( de(
muzică( populară( românească,( din(
toate(zonele(ţării.

Printr-un parteneriat realizat între Consiliul judeţean Alba şi Institutul Cultural 
Român din Praga, judeţul Alba a reprezentat România în cadrul programului  
„Arte şi tradiţii meşteşugăreşti –Trademark Romania” la Târgul internaţional 
de carte de la Praga, eveniment la care România a avut statut de ţară invitată.  
Tip de cinci zile, la intrarea în Palatul Expoziţional publicul prezent la 
eveniment a descoperit  măiestria artei populare de pe meleagurile Albei 
prezentată de cei mai iscusiţi meşteri din zona etnografică Alba şi de artiştii 
Ansamblului folcloric „Augustin Bena“ din Alba-Iulia. S-au făcut  demonstraţii 
de olărit, ţesut, încrustarea lemnului sau pictură icoane pe sticlă şi lemn, iar 
vizitatorii au exersat singuri arta olăritului, a picturii pe sticlă sau ţesătoria, în 
stil românesc.

PRAGA
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PRO NATURA 
( proiect( complex,( care( s=a(

adresat(unităţilor(şcolare(din(judeţ(
atât( din( ciclul(gimnazial(cât(şi(din(
ciclul( liceal.( Derulat( pe( parcursul(
unui(an(şcolar,(proiectul(a(implicat(
participarea( unui( număr(mare( de(
copiii( în( activităţi( de( profil,(
derulate(în(IX(secţiuni(de(concurs

“Cupa oraşelor şi satelor la 
fotbal”

( proiect(realizat( în( colaborare(
cu( ISJ( Alba,( cuprinzând( etape(
locale,( zonale( şi( etapa( judeţeană.(
Au( participat( peste( 2000( elevi( în(
următoarele( categorii:( gimnaziu(
urban,( gimnaziu( rural( şi( liceal,( în(
cadrul(a(34(de(acţiuni.

“Atletismul – sportul 
sporturilor”

( cros( şi( tetratlon,( implicând(
participarea(a(peste(4000(de( copii(
şi( tineri( din( judeţ( în( etape( locale,(
zonale( şi( faza( judeţeană.(Proiectul(
a( fost( realizat( în( colaborare( cu(

Inspectoratul( Şcolar( al( judeţului(
Alba.

“Campionul de mâine”
( ( campionat(judeţean(de( tenis(

de(masă(cu(faze(pe(localitate,( zonă(
şi( judeţ,( implicând( participarea( a(
peste(2000(de(elevi.

“Orientarist”
( campionatul( naţional( de(

orientare( a( elevilor( –( realizat( în(
p a r t en e r i a t( c u( M i n i s t e r u l(
Educaţiei,( Cercetării( şi(
T i n e r e t u l u i ,( c u(
p a r t i c i p a r e a( u n o r(
echipaje( reprezentative(
din( toate( judeţele( ţării,(
cu( categorii( :( echipe( şi(
i n d i v i d u a l( p e n t r u(
secţiunile( cursă( medie(
şi(şprint.

“Expediţie în 
Carpaţi”

( proiect( derulat( pe(
durata(a( trei( săptămâni(
î n( p a r t e n e r i a t( c u(
Ministerul( Educaţiei,(

T ineretu lu i( ş i( Sportu lu i( ş i(
Ministerul( Justiţiei,( urmărind(
reintegrarea( unor( delicvenţi(
minori,(care( împreună( cu(elevi,(cu(
rezultate( bune( la( învăţătură( şi(
purtare ,( au( des fă ţurat( no i(
activităţi( educative( diverse,(
cu lminând( cu( marcarea( ş i(
remarcarea( unor( trasee( turistice(
d i n( M u n ţ i i( A p u s e n i ,( s u b(
coordonarea( Serviciului( Public(
Savamont.

Proiectul PRO NATURA
Rămâne cel mai complex proiect educativ  

destinat cunoașterii mediului înconjurător

Proiecte din domeniul educației și tineretului
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“Voluntariatul şi situaţiile de 
urgenţă”

( p r o i e c t( d e s f ă ş u r a t( î n(
colaborare( cu(ISU(Alba,( sub( forma(
unui( concurs( judeţean,( în( scopul(
dezvoltării( şi( perfecţionării(
aptitudinilor( şi( a( deprinderilor(
specifice( necesare( îndeplinirii(
acţiunilor(de(intervenţie(în(situaţii(
de(urgenţă.

“Educaţie extraşcolară” 
proiect( realizat( în( colaborare(

cu( ISJ( prin( Palatul( Copiilor( Alba(

Iulia,( în( scopul( cunoaşterii( şi(
promovării( activităţilor( educative(
extraşcolare(din(Cluburile( copiilor(
din(judeţ.

“Turism cu manualul de 
istorie”

( a( urmăr i t( promovarea(
valorilor( cultural( –( istorice( ale(
judeţului( prin( turism( şi( alte(
activităţi( extraşcolare( cu( caracter(
educativ.(Participanţii(în(număr(de(
aproape( 600( de( elvi( au( dormit( în(
corturi,( şi=au( pregătit( singuri(
h r a n a( ş i( a u( p a r t i c i p a t( l a(
concursuri( de( orientare( turistică,(

pista( aplicativă( din( programul(
«( Prietenii( pompierilor( »,( pista(
aplicativă(din(programul(«(Patrule(
de( circulaţie( »,( precum( şi( probe(
teoretice( din( botanică,( istorie( şi(
acordarea(primului(ajutor.

“Şcoala altfel” 
expoziţie( judeţeană( cu( lucrări(

ale(copiilor(şi(elevilor.

“Copilărie pentru toţi copiii” 
( este( genericul( unei( acţiuni(

organizate( în( colaborare( cu(cercul(
de(design( textl(din(Clubul(Copiilor(
Cugir,( care(a( implicat(participarea(
î n( a c t i v i t ă ţ i( e d u c a t i v e(
extraşcolare,( în( cadrul( acestuia(
copiii(de(etnie(rromă.(Proiectul(s=a(
derulat( în( colaborare( cu( şcoala(
I.M.(Moldovan(Blaj.

“Festivalul naţional de teatru 
pentru copiii” 

(ediţia(a(V=a,(a(adus(în(concurs(
cele( mai( bune( formaţii( de( teatru(
pentru( elevi( –( pentru( gimnaziu( şi(
pentru(licee(–(din(judeţ(şi(din(ţară,(

fiind( organizat( în( parteneriat( cu(
Inspectoratul(Şcolar(Alba(şi(MEL.

“Zilele sărbătorilor pentru 
copiii” 

( manifestare( cu( caracter(
naţional( organizată( în( colaborare(
cu( ISJ( şi( Palatul( copiilor( Alba.( La(
concurs( au( participat( elevi( din(
învăţământul(primar,( gimnazial( şi(
liceal( de( la( palat,( cluburi( ale(
elevilor(sau(alte(unităţi(şcolare(din(
judeţele( Alba,( Cluj,( Hunedoara( şi(
Sibiu.

“Ritmurile copilăriei”
( p ro i e c t( c ons t a t ând( î n(

organizarea( şi( desfăşurarea( unui(
concurs( interjudeţean( de( muzică(
tânără( şi(poezie,( în( parteneriat(cu(
Palatul(copiilor(Alba(Iulia.

“Educaţie 
muzicală concertantă” 

( o( activitate( complexă( privind(
educaţia( muzicală( a( elevilor( din(
judeţ,( realizată( în( parteneriat( cu(
Liceul( de(Muzică( şi( Artă( din( Alba(
Iulia.

“Cugir Folk”, 
ediţia( a( II( –a( –( manifestare(

desfăşurată( în( oraşul( Cugir,( cu(
ocazia( Zilei( Tineretului,( urmărind(
promovarea(

37



Valori şi Atitudine
proiect de cercetare având ca temă 
“Valori religioase, morale şi civice 
ale elevilor de liceu din judeţul Alba”, 
derulat cu finanţarea Consiliului 
Judeţean Alba, cu scopul de a 
analiza valor ile, aş teptăr i le ş i 
interesele elevilor din judeţ.

AMICUS
proiect al cărui obiectiv principal este 
creșterea gradului de eficientizare a 

a c t i v i t ă ț i l o r d i n 
i n s t i t u ț i i l e d e 
î n v ă ță m â n t p r i n 
f o l o s i r e a a c e s t e i 
aplicații, un produs 
software prin care se 
asigură gestionarea și 

afișarea pe Internet a informațiilor 
școlare, desfășurat în perioada 
februarie–iunie 2012, în cadrul 
unităților școlare din județul Alba.

Școala de nota 10
proiect al cărui obiectiv general este 

organizarea unei 
compe t iți i î n t re 
toate unitățile de 
î n v ă ț ă m â n t 
p r e ș c o l a r , 
preuniversitar din 

județul Alba în scopul promovării 
unei imagini pozitive a scolilor 
judetului Alba, in conditiile reasezarii 
sistemului educational romanesc, 
precum si vizibilitatea actiunilor si 
realizarilor pe care corpul profesoral, 
impreuna cu prescolarii, elevii si 
parintii le realizeaza pe parcursul 
unui an scolar, devenind necesitate in 
conditiile in care valorile locale tind 
sa aib intaietate si sunt potentate de 
cele regionale, nationale, europene.  
Proiectul s-a desfășurat pe parcursul 
anuluii școlar 2011-2012, finalizându-
se cu premierea câștigătorilor în luna 
decembrie 2012.

Educaţie rutieră şi prevenire 
a accidentelor de circulaţie în 
rândul elevilor

( activitate( desfăşurată( în(
perioada( mai=iunie( 2012,( în( baza(

u n u i( P r o i e c t(
comun(de( educaţie(
r u t i e r ă( ş i( d e(
p r e v e n i r e( a(
accidentelor( de(
circulaţie(în(rândul(
e lev i lor ,( numi t(

„Educaţie( rutieră=educaţie( pentru(
viaţă”,( cu(scopul(reducerii( riscului(
de( victimizare( a( tinerilor( şi( a(
numărului( de( accidente( rutiere( în(
care( pot( fi( implicaţi( aceştia.( Este(
de( menţionat( că,( câştigătorii(
Etapei( judeţene( 2012,( Colegiul(
Naţional( „Titu( Maiorescu”( Aiud( –(
liceu,( au( reprezentat( judeţul( Alba(
la( Etapa( naţională( care( s=a(
desfăşurat( la( Slatina=Olt( în(
perioada( iulie( 2012,( de( unde(
aceştia( s=au( întors( cu( Locul( I( la(
proba(practică(și(Locul(III(la(proba(
teoretică.

Educaţie Sanitară pentru 
Generaţia de Mâine

( organizarea( şi( desfăşurarea(
concursului( judeţean( pentru(
sănătate( şi( prim=ajutor( „Sanitarii(
Pricepuţi”,( activitate( desfăşurată(
în( perioada( aprilie( =( iunie( 2012,(
reunind(un(număr(de(500(de(elevi,(
de( gimnaziu( şi( liceu,( din( care( un(
număr( de( 270( de( elevi( au( fost(
premianţi( ai( locurilor( I,( II,( III,(
primind( diplome,( tricouri,( şepci,(
vestoane,( cupe,( produse( igienico=

sanitare( şi(premii( în( bani.(Este(de(
menţionat( faptul( că( câştigătorii(
locului( I,( liceu,( Colegiul( Național(
"Horea,(Cloșca(și(Crișan"(Alba(Iulia(
au( participat( la( Etapa( naţională( a(
concursului( –( ediţia( 2012( =(
desfăşurată( în( luna( iulie( 2012,( la(
Poiana(Pinului,(judeţul(Buzău.

Alege viaţa. Spune NU 
Drogurilor; Mesajul meu 
antidrog

de s f ă şu r a t( î n( p e r i o ada(
f ebruar ie =decembr ie( 2012 ,(
beneficiari( direcţi( fiind( 2500( de(
elevi( claselor( IX=XII( şi( 50( de(
profesori( diriginţi( şi( consilieri(
educativi( din( cadrul( mai( multor(
licee( din( Zlatna,( Abrud,( Câmpeni,(
Baia( de( Arieș,( Arieșeni,( Albac,(
Ocna( Mureș,( Jidvei,( Sebeș,( Blaj,(
Cugir ,( Aiud,( Alba( Iul ia ,( iar(
beneficiarii( indirecţi( ai( acestui(
proiect,( comunitatea( în(ansamblu:(
elevi ,( profesori( diriginţi( ş i(
consilieri( educativi,( psihologi(
şcolari,( părinţi,( reprezentanţi( ai(
comunităţii( locale.( Proiectul( a(
constat( în( activităţi( de( prevenire(
generală( realizată( de( specialiştii(
C P E C A ,( î m p r e u n ă( c u(
reprezentantul(CJ(Alba,(şi(IPJ(Alba,(
vizionarea( de( filme( documentare(
c u( m ă r t u r i i l e( u n o r( f o ş t i(
c o n s um a t o r i( d e( d r o g u r i ;(
furnizarea( de( informaţi i( ş i(
cunoştinţe( necesare( elevilor( cu(
p r i v i r e( l a( p r o b l e m a t i c a(
consumului( de( droguri( licite( şi(
ilicite;( informarea( acestora( cu(
privire(la(serviciile(CPECA(Alba.(În(

Parteneriate 

instituționale

Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Alba 

Crucea Roşie Română 
– Filiala Alba

Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba

Institutul de ştiinţe ale 
Educaţiei 

Inspectoratul școlar al 
județului Alba 

 

Parteneriate 

ONG

Clubul Sportiv 
„Autosport Fair 
Play” Abrud

Asociaţia judeţeană 
de radioamatorism 
Alba

Asociaţia Bridge – 
Club Apullum Alba 
Iulia

CS Atletic „Mica 
Romă” Blaj

Asociaţia eco-
turistică „Hai cu noi” 
Aiud

Asociaţia „Pro 
Tinerete” Alba Iulia

Asociaţia Judeţeană 
a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi 

Asociaţia „Vasile 
Goldiş” Alba Iulia

Clubul de dans 
sportiv  „Dance To 
Sunrise”

Fundaţia Alba Iulia 
1918 pentru unitatea 
României

Asociaţia 
Nevăzătorilor din 
România - fil. Alba

Asociaţia Națională 
a Surzilor din 
România - fil. Alba

Academia Olimpica 
Romana, Filiala Alba
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cadrul(acestui(proiect(a(avut(loc(şi(
Concursul( naţional( „Mesajul( meu(
antidrog”,( aflat( la( cea( de=a( IX=a(
ediţie,( desfăşurat( pe( mai( multe(
secţiuni( (pagină( web,( fotografie(
digitală ,( spot ,( arte( vizuale,(
s loganur i( pentru( campani i(
antidrog,( proiecte( de( petrecere( a(
timpului( liber( ca( alternativă( la(
consumul(de( droguri),( care( au(un(
caracter( cultural=artistic( sau(
sportiv(şi(presupun(dezvoltarea(de(
creaţii( şi( abilităţi( personale,( prin(
i n t e rmed i u l( c ă r o r a( s ă( s e(
promoveze( un( mesaj( antidrog.(
Cele( mai( bune( lucrări( din( carul(
acestui( concurs( au( fost( premiate(
cu( locurile( I,( II,( III,( Consiliul(
judeţean(Alba(acordând(diplome(şi(
premii(în(bani.

Cupa Alba Motor Challenge
ediţia( a( VIII=a,(etapele( III(şi( IV(

ale( Campionatului( Naţional( de(
Viteză( în( coastă,( organizat( de(
Clubul( Sportiv( „Autosport( Fair(
Play”( Abrud,( competiţie( care( s=a(
desfăşurat( pe( DJ( 107( între(
localităţile( Hăpria( =( Straja( în(
perioada( aprilie=octombrie( 2012,(
cu( participarea( a( numeroşi( piloţi,(
împătimiţi(ai(acestui(sport.

Implicarea( mass=media( a( dus(
la(o(bună(informare(a(populaţiei(şi(
i m p l i c i t( l a( o( p a r t i c i p a r e(
im p o r t a n t ă( a( a c e s t e i a( l a(
eveniment( (emisiuni( radio( şi( TV,(
presa( scrisă,( afişe,( bannere,(
broşuri(etc.)

VTM Campionatul naţional 
de viteză în coastă, Dunlop 

etapele( a( IX=a( şi( a( X=a,( ale(
Campionatului( Naţional( de( Viteză(
pe( Traseu( Montan,( prestatorul(
fiind( Clubul( Sportiv( „Autosport(
Fair( Play”( Abrud,( competiţie( care(
s=a(desfăşurat(la(Straja(în(perioada(
apr i l ie =octombrie( 2012,( cu(
participarea( a( numeroşi( piloţi(
licenţiaţi.(

Ambele( competiţii,( atât( din(
puncte(de(vedere(al(organizării(cât(
şi( al( participanţilor,( au( avut( un(
i m p a c t( p o z i t i v( a s u p r a(
admiratorilor( acestui( sport,(

precum( ş i( asupra( imagin i i(
judeţului(Alba,(reuşind(să=şi(atingă(
scopul,( acela( de( a( promova((
sportul( auto,( angrenarea( directa(
sau( indirecta( a( tinerilor( în(
organizarea( şi( desfăşurarea(
competiţiilor(sportive

„Judeţul Alba - pe unde 
radio”

Acest( proiect,( organizat( cu(
A s o c i a ţ i a( j u d e ţ e a n ă( d e(
radioamatorism(Alba,( în( perioada(
iunie( –( decembrie( 2012,( a( avut(
drept( obiect iv( promovarea(
judeţului( la( nivel( naţional( şi(
internaţional(prin(acţiuni(specifice(
radioamatorismului,( respectiv(
stabilirea(de( legături( radio(în( ţară(
şi( străinătate,( precum(şi( tipărirea(
şi( expedierea( de( QSL=uri( cu(
imagini( privind( valorile( culturale,(
istorice,( tradiţionale( şi( naturale(
ale(judeţului(Alba.

P r o g r a m u l( a( c u p r i n s :(
Fest ivalul( Cetăţ i lor( Dacice ,(
Campionatul( Internaţional( UUS,(
Târgul( de( fete( de( pe( Muntele(
Găina,( Ziua( Naţională( a( României(
şi( participări( la( campionate(
naţionale( şi( internaţionale( de(
unde(ultra(scurte.

Au(fost(tipărite(şi(expediate,(în(
ţară(şi( străinătate,( aprox.(3250(de(
QSL.(

„Cupa Unirii la bridge”- 
concurs naţional de bridge, 
ediţia a VII-a 

Concursul ,( organizat( cu(
Asociaţia( Bridge( –( Club( Apullum(
Alba( Iulia,( s=a( desfăşurat( la( Alba(
Iulia( în(decembrie(2012,( având( ca(
s cop( i nd i r e c t( p romova rea(
judeţului( Alba.( Activitatea( s=a(
adresat( pasionaţilor( de( bridge( şi(
celor( care( doresc( să( se( confrunte(
cu(jucători(de(valoare(din(întreaga(
ţară,( fiind( o( diversificare( a(
activităţilor( sportive( ale( judeţului(
Alba.( Printre( obiectivele( acestui(
proiect( amintim( ( promovarea(
activităţilor( turistice( de( nişă( din(
j u d e ţ u l( A l b a ;( p r e g ă t i r e a(
j u c ă t o r i l o r( t a l e n t a ţ i( ş i(

selecţionarea( acestora( pentru( a(
participa( la( competiţii( similare( de(
importanţă( naţionala;( atragerea(
unor( noi( talente( din( rândul(
tinerilor( şi( a( celor( care( nu( sunt(
încă( legitimaţi;( promovarea(
potenţialului( natural( şi( turistic( al(
judeţului( Alba( şi( a( municipiului(
Alba(Iulia.

Beneficiarii( direcţi( au( fost(
iubitorii( acestui( sport,( iar( cei(
indirecţi( membrii( comunităţilor(
locale.

Premierea(câştigătorilor(a(fost(
făcută(de(Consiliul(judeţean(Alba.

„Cupa Câmpia Libertăţii Blaj”

obiectivul(evenimentului(a(fost(
promovarea( sportului( de( masă.(
Competiţia,( organizată( cu( CS(
Atletic( „Mica( Romă”( Blaj,( s=a(
desfăşurat( în( data( de( 12.05.2012,(
în( Municipiul( Blaj,( ( şi( a( avut( trei(
probe .( Pr ima( cursa( 600m,(
destinata( copiilor(de( 11(ani(si(mai(
mici,( a( avut( la( start( 100( de(
participanti,(a(doua(cursa( (1000m,(
destinata( copiilor(de( 12=13( ani,( a(
avut( la( start( aproximativ( 70( de(
concurenti,( iar( a( treia( cursa,( cea(
mai( importanta,( s=a( desfasurat(pe(
distanta( de( 3000m( si( a( fost(
d e s t i n a t a( s p o r t i v i l o r( d e(
performanta.( La( start( s=au( aliniat(
aproximativ(150( de( persoane.( ( In(
total(au(participat(350(de( sportivi(
de( la(25(de( cluburi(din( tara( si( ( 10(
Scoli( din( Blaj( si( imprejurimi,(
printre( care( amintim:( C.S.Mica(
Roma( Blaj,( CSS( Caransebes,( CSS(
Zalau,( CSM( Pitesti,( CSS( Medias,(
Unirea( Alba=Iulia,( Colegiul( Militar(
Alba=Iulia,( CSM( Cluj( Napoca,( CSS(
Sighisoara,( CSM( Buzau,( LPS(
Botosani,( CSM( Vatra( Dornei,(
D i n amo( Bucu re s t i ,( S t e aua(
Bucuresti ,( Rapid( Bucuresti .(
Consiliul( judetean( Alba( a( acordat(
premii(in(bani.

„Trofeul Cheile Vălişoarei”
În( perioada( 23=27( aprilie(

2012,( în(Munţii(Trascăului,( a( avut(
a( treia( ediţie( a( Concursului(
naţional( de( orientare( turistică( şi(
turism( aplicativ( –( Cupa( „Cheile(
Vălişoarei”=(organizat(cu(Asociaţia(
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eco=turistică( „Hai(cu(noi”(Aiud,(la( care(au(participat(peste(80(de(sportivi(
de(la(cluburile(elevilor(din(18(judeţe(ale(ţării.(

Competiţia(s=a(desfăşurat(în(2(dintre(cele(mai(spectaculoase(zone(ale(
Munţilor( Trascău,( respectiv( Cheile( Vălişoarei( şi( Cheile( Râmeţului( şi( a(
constat( în( 5( probe:( orientare( turistică,( turism( regularizat,( alpinism(
(căţărare,(coborâre),(ecologie(şi(prim(ajutor.

Tabăra „Dialog intercultural”

( (organizată(cu(Asociaţia( „Pro(Tinerete”(Alba( Iulia,( s=a( desfăşurat(în(
perioada( iunie=iulie( 2012,( în( judeţul( Bacs=Kiskun( si( Tolna,( şi( în( luna(
septembrie( 2012,( în( Alba,( şi( a( constat( în( organizarea( unor( tabere( cu(
caracter(educativ=recreativ(pentru(facilitarea(realizării(contactelor(între(
tinerii( din( judetul( Alba,( Romania,( si( judetele( Bacs=Kiskun( si( Tolna,(
Ungaria,(prin(participarea(in(comun(la(desfasurarea(intregului(program;(
promovarea( reciproca( a( valorilor( cultural=istorice( prin( intermediul(
schimburilor(interscolare,(al(vizitarii(de(muzee,(expozitii(etc.(

„Sportul şi natura” 
(proiectul( „Sportul( şi(natura”,(desfăşurat(în( perioada(mai=noiembrie(

2012,( a( fost(organizat(cu(Asociaţia( Judeţeană( a(Vânătorilor(şi(Pescarilor(
Sportivi((AJVPS)(Alba,(cu(scopul(de(a((îmbunătăţii(condiţiile(de(practicare(
a( tirului( cu(arma(de(vânătoare;(de( a( dezvolta( activităţile(competitionale(
si( popularizarea( acesteia( prin( implicarea( mass=media;( de( a( atrage,( in(
randul( vanatorilor,( a( celor(care( manifesta( talent( in( acest( domeniu,( dar(
care(nu(sunt(inca(posesori(de(arma;(de(a(scoate(in(evidenta(existenta(unei(
traditii( in( practicarea( tirului( cu( arma( de( vanatoare( la( Alba( Iulia;( de( a(
desfăşura( activitati( de( repopulare( cu( vanat( si( peste;( de( a( asigura(
conditiile(de(organizare(a(competitiilor(sportive(de(tir(si(pescuit(locale(si(
judetene,( care( sa( urmareasca,( in( principal,( promovarea( potentialului(
natural(si(turistic(al(judetului(Alba.

S=au(organizat(concursurile(de(tir(sportiv(cu(arma(de(vânătoare,(faza(
pe( cluburi,( asociaţie,( zona( şi( încheind( cu( faza( finală( a( Campionatului(
naţional( de( tir( vânătoresc,( după( programul( de( competiţii( stabilit( de(
AGVPS(România,(concurenţii(primind(materiale(pentru(concurs,(diplome,(

Campionatul Județean de 
Volei

Sportul și natura
proiect de stinat punerii în valoare a 
tradiției locale în practicarea tirului cu 
arma de vânătoare și promovării 
potențialului natural și turistic al 
județului Alba.
Proiectul a inclus activități de 
repopulare cu vânat și pește.
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cupe,(medalii,(La(aceste(competiţii(
au( participat( un( număr(de( aprox.(
50(de(trăgători.

„Best English Speaking 
Teens” 

proiect( organizat( cu( Asociaţia(
„Vasile( Goldiş”( Alba( Iulia,( cu(
sprijinul( financiar( al( Consiliului(
judeţean( Alba,( s=a( desfăşurat( în(
perioada( 5=6( aprilie( 2012,( în(
judeţul( Alba,( sub( forma( unui(
festival( internaţional( de( limba(
engleză( destinat( elevilor( din(
clasele( V=VIII( care( studiază(
această( l imbă( f ie( în( regim(
intensive,( fie( normal,( deci( tuturor(
elevilor( pasionaţi( de( învăţarea(
l imbi i( eng leze ,( în( vederea(
raportării( la( nivelurile( lingvistice(
prevăzute( de( Cadrul( European(
Comun(de(Referinţă(pentru(Limbi.(
Scopul( acestui( proiect( a( fost(
sensibilizarea( comunităţii( locale(
pentru( o( continuă( colaborare( şi(
promovare(reciprocă(a(educaţiei(şi(
judeţului( în( ţară( şi( străinătate.(
Festivalul( s=a( desfăşurat( pe(
secţiuni.( ( Obiectivul( general( al(
a c e s t u i( p r o i e c t( a( f o s t( s ă(
conştientizeze( elevii,( părinţii( şi(
cadrele( didactice( implicate( asupra(
n e v o i i( d e( p r o m o v a r e( a(
competenţelor( lingvistice,( de(
utilizare(a( calculatorului( (conform(
c e r i n ţ e l o r( e u r o p e n e ,( a(
conştientizării( şi( identificării(
valorilor( culturale,( artistice( şi(
t u r i s t i c e( î n t r = u n( c o n t e x t(
extracurricular(şi(multicultural.

„PITAGORA”
(proiect(organizat(cu(Asociaţia(

„Vasile( Goldiş”( Alba( Iulia,( cu(
sprijinul( financiar( al( Consiliului(
judeţean( Alba,( s=a( desfăşurat( în(
perioada( 5=9( aprilie( 2012,( în(
judeţul( Alba,( sub( forma( unui(
C on cu r s( i n t e r j u d e ţ e an( d e(
matematică( „PITAGORA”,( destinat(
elevilor( din( clasele( IV=VIII ,(
pasionaţi( de( matematică,( care(
studiază( la( şcolile( din( judeţele(
ţării,( în( cadrul( căruia( au( fost(
evaluate( competenţe( avansate( de(
rezo lvare( a( exerc i ţ i i l o r( ş i(
p rob l eme lor( de( t i p( GM( ş i(
Olimpiadelor( de( matematică,(

precum( şi( probleme( legate( de(
aplicaţii( ale( matematicii( în( viaţa(
cotidiană.( Obiectivul( general( al(
a c e s t u i( p r o i e c t( a( f o s t( s ă(
conştientizeze( elevii( şi( părinţii(
asupra( nevoii( de( promovare( şi(
a p l i c a r e( a( c u n o ş t i n ţ e l o r(
matematice,( conform( cerinţelor(
europene,( a( conşt ient izăr i i(
valorilor( culturale,( artistice( şi(
t u r i s t i c e( î n t r = u n( c o n t e x t(
extracurricular,( iar( ca( obiective(
s pe c i f i c e( pu t em( enumera :(
d i v e r s i f i c a r e a( f o rma t e l o r(
c o m p e t i t i v e ,( s i m i l a r e(
ol impiadelor,( famil iarizarea(
elevilor( cu( cerinţele( evaluării( la(
nivel( naţional,( descoperirea(
t a l e n t e l o r( a r t i s t i c e( ş i( a(
aptitudinilor( complementare=
interdisciplinare( ale( elevilor,(
facilitarea(viitoarelor(colaborări(şi(
p a r t e n e r i a t e( n a ţ i o n a l e ,(
intermedierea(întâlnirii(elevilor(cu(
alţi(colegi(din(alte(şcoli(în(vederea(
legării( de( noi( prietenii,( şi( nu( în(
ultimul(rând,(promovarea( imaginii(
culturale( şi( turistice( a( judeţului(
Alba(într=un(cadru(educativ.

„Concurs naţional de dans 
sportiv”

(proiect(organizat(cu(Clubul(de(
dans(sportiv( ( „Dance( To(Sunrise”(
A l ba( I u l i a ,( î n( d a t a( d e( 22(
septembrie( 2012,( cu( sprijinul(
financiar( al( Consiliului( judeţean(
Alba,( proiect( al( cărui( scop( a( fost(
organizarea( unei( competiţii( care(
să(îmbine(armonios(arta(şi(sportul,(
o( competiţie( la( care( au( participat(
aproximativ(450( de( sportivi,( 220(
de( perechi,( cu( vârste( cuprinse(
între( 6=35( ani,( de( la( cluburile( de(
profil( din( ţară.( Obiectivul( general(
a l( a c e s t u i( p r o i e c t( a( f o s t(
promovarea( dansului( sportiv( şi(
introducerea( judeţului( Alba( în(
circuitul( naţional,( iar( pe( viitor( şi(
internaţional,(al(dansului(sportiv.

„Congresul tinerilor 
Basarabeni din România”

(proiect(organizat( cu(Fundaţia(
Alba( Iulia( 1918(pentru(Unitatea(şi(
Integritatea( României( Alba( Iulia,(
cu(sprijinul(financiar(al(Consiliului(

judeţean( Alba,( în( perioada( 31(
martie(–(1(aprilie(2012,(Ediţia(a(II=
a,(proiect(având(ca(scop(întrunirea(
tinerilor( basarabeni( (liceeni( şi(
s tudenţ i )( care( s tud iază( în(
România,( pentru( identificarea( şi(
soluţionarea( problemelor( cu( care(
se( confruntă( aceştia,( precum( şi(
aniversarea( celor(94( de( ani( de( la(
Unirea( Basarabiei( cu( Ţara,( din(
1918.(Temele(abordate(la(Congres(
au( fost( legate( de( aspecte( privind(
integrarea( tinerilor( basarabeni( în(
s o c i e t a t e a( r o m â n e a s c ă ,(
perspectiva( basarabenilor( după(
absolvirea( unei( facultăţi( în(
România,(precum(şi(de(importanţa(
istorică( a( Unirii( Basarabiei( din(
1918.(Congresul(a( avut(ca(rezultat(
stabilirea( unor( parteneriate( între(
organizaţi i le( de( basarabeni(
participante,( care( să( poată(
soluţiona( unele(din(problemele( cu(
care( se( confruntă( acestea( şi(
mediatizarea( comuna( a( activităţii(
lor.( Această( primă( ediţie( a(
Congresului( a( pus( bazele( unei(
tradiţii( ce( ar( putea( găsi( soluţii(
reale( pentru( sprij inirea,( în(
c o n t i n u a r e ,( a( s t u d en ţ i l o r(
basarabeni(aflaţi(în(România.

”Prietenii cărții Braille” 
proiect( organizat( cu( Asociaţia(

Nevăzătorilor( din( România( ( =(
Fil iala( Interjudețeană( Alba=
Hunedoara,( la( Alba( Iulia,( în(
perioada( 4=13( mai,( în( scopul(
creării( unui( cadru( organizat( in(
care( atat( persoanele( cu(deficienta(
de(vedere,(cat(si(familiile(acestora,(
sa=si( poata( exprima( dezideratele,(
sa( fie( sprijiniti( in( realizarea(
drepturilor(cetatenesti(generale( si(
specifice.

Congresul tinerilor 

basarabeni
	
	
	
	

a reunit la Alba Iulia elevii și studenții 
basarabeni ce studiază în România.

s-au stabilit parteneriate între organizațiile 

tinerilor basarabeni din România 
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”Talent și perspicacitate”
(proiect(organizat(cu(Asociaţia(

Națională( a( Surzilor(din( România((
=( Filiala( Alba,( la( Alba( Iulia,( în(
perioada( 27=29( iulie( 2012,( în(
scopul( încurajării( societății( în( a(
recunoaște( atât( frumusețea(
exterioară,( cât( și( cea( interioară( a(
persoanelor( cu( deficiențe( de(
vorbit(și(auz,(precum(și(dorința(de(
integrare( a( lor( în( societate( și(
egalizarea( șanselor( în( afirmarea(
personalității(acestora.

”All Star Game” 
p r o i e c t( o r g a n i z a t( c u(

Universitatea( 1( Decembrie( 1918(
Alba(Iulia,(la(Alba(Iulia,(în(perioada(
30=31( martie( 2012,( în( scopul(
realizării( unor( confruntări( între(
star=urile( baschetului( românesc,(
cre(activează(în(Divizia(A,(având(ca(
scop( promovarea( și( stimularea(
competiției( în( rândul( tinerilor(din(
județul(Alba.

”Gala Sportului” 
even iment( organ iza t( cu(

Asociația( Pro( Tinerețe( Alba( Iulia,(
la( Alba( Iulia,( în( data( de( 18(
decembrie( 2012,(proiect(având( ca(
scop( pr inc ipa l( promovarea(
sportivilor( talentati( care( s=au(
remarcat( in( cursul( anului( 2012.(
Partenerul( principal( al( acestui(
proiect( a( fost( Direcția( Județeană(
pentru(Tineret(și(Sport(Alba.

„Săptămâna Olimpică 
2012”, Ediţia a II-a

p r o i e c t( o r g a n i z a t( î n(
parteneriat(cu(Academia( Olimpica(
Romana,( Filiala( Alba,( în( perioada((
21=24( mai( 2012,( în( Alba( Iulia,(
având( ca( obiective( promovarea(
valorilor(olimpice(in(randul(tinerei(
g en e r a t i i ,( c on ș t i e n t i z a r e a(
importanței( mișcării( în( viața(
colectivității( și( a( individului(
precum( și( conștientizarea( relației(
f i z i c = i n t e l e c t( î n( f o rma r e a(
personalității(umane.(Grupul( țintă(
al(acestui(proiect(a(fost(format(din(
profesori( de( educație( fizică( și(
sport,( antrenori ,( învățători ,(
institutori,( studenți( și( elevi( din(

județul( Alba,( și( a( cuprins( mai(
multe( activități( sportive,( printre(
care( amintim:( triatlonul( olimpic,(
pentat lonul( o l impic ,( crosul(
olimpic,(fotbal(fete.(

Prietenii pompierilor
s=a( desfăşurat( sub( forma( unui(

concurs,( teoretic(şi(practic,(la( care(
au( participat( elevi( ai( ciclului(
gimnazial( şi( liceal( de( pe( întreg(
teritoriul(judeţului(Alba.(Prin(acest(
concurs,( organizat( pe( două(
secţiuni:(„Prietenii(pompierilor”(şi(
„Cu( viaţa( mea( apăr( viaţa”,( s=a(
u r m ă r i t( î n( m o d( s p e c i a l(
îmbogăţirea( cunoştinţelor( în(
domeniu,( precum( şi( atragerea( a(
cât( mai( mulţi( copii( în( astfel( de(
acţiuni.( Consiliul( judeţean( Alba( a(
acordat( premi i( echipa je lor(
participante( la( concurs,( respectiv(
elevi(ai(claselor(V=VIII(şi(IX=XI.

Campionatul judeţean de 
volei

( Ediţia( II=III,( 2012,( desfăşurat(
în( perioada( februarie=noiembrie(
2012,( are( ca( obiectiv( antrenarea(
tinerilor(intr=o(competitie(de(masa(
care( sa( duca( la( ( dezvoltarea(
spiritului( competitional( si( a( fair=
p l a y = u l u i ,( p r e c u m( s i( l a(
identificarea( si( promovarea(

tinerilor( talentati.( În( cadrul(
acestui( campionat,( Consiliul(
j u d e ţ e a n( A l b a( a( a s i g u r a t(
premierea( echipelor( participante(
şi(desfăşurarea(campionatului.

Campionatul judeţean de 
baschet

( Ediţia( II,( 2012,( desfăşurat( în(
perioada( februarie=noiembrie(
2012,( are( ca( obiectiv( antrenarea(
tinerilor(intr=o(competitie(de(masa(
care( sa( duca( la( ( dezvoltarea(
spiritului( competitional( si( a( fair=
p l a y = u l u i ,( p r e c u m( s i( l a(
identificarea( si( promovarea(
tinerilor( talentati.( În( cadrul(
acestui( campionat,( Consiliul(
j u d e ţ e a n( A l b a( a( a s i g u r a t(
premierea( echipelor( participante(
şi(desfăşurarea(campionatului.

Cupa Consiliului judeţean 
Alba -  tenis de câmp copii şi 
veterani, ediţia  a IV-a

( competiţia,( organizată( de(
Consiliul( judeţean( Alba,( a( avut( ca(
scop( promovarea( sportului( cu(
racheta(în(rândul(tinerilor(precum(
şi( depistarea( şi( promovarea(
tinerilor( talentaţi.( S=a( desfăşurat(
în( două( secţiuni,( copii( şi(veterani,(
după( regulamentul( impus( de( CS(
Mova( împreună( cu( Regulamentul(
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Numeroase proiecte susținute de Consiliul Județean Alba au vizat 
atragerea tinerilor către sport și către un mod de viață sănătos.
Au fost organizate meciuri cu participarea unor vedete din eșalonul 
național, precum și competiții ce au reunit mai multe generați de 
sportivi.2012

Proiecte pentru atragerea 
tinerilor către sport

de( Tenis( de( Câmp( al( Federaţiei(
Române( de( Tenis( şi( Codul( de(
conduită( aprobate( de( I.T.F.,(
desfăşurându=se( în( perioada( mai=
septembrie( 2012,( la( Alba( Iulia( a(
avut( loc( ediţia( a( III=a( a( Cupei(
„Consiliului(judeţean(Alba”(la(tenis(
de( câmp( rezervată( veteranilor(
peste( 35( de( ani.( Au( participat(
sportivi( din( Râmnicu=Vâlcea,(
Braşov,( Câmpia( Turzii,( Târgu(
Mureş,( Cugir,( Aiud,( Hunedoara,(
Sibiu,( copiii( au( participat( pe(
categorii( de( vârstă( 10,12,14,16( şi(
18( ani,( veteranii( pe( categorii( de(
vârstă( 35,( 45,( 50,( 60( de( ani,( care(
au(primit(puncte,( în(baza(cărora(s=
a( stabilit( clasamentul( final( de(
către( F.R.T.,( astfel:( Loc.( I+II,(
constând(în(bani,( cupe(şi(diplome;(
Loc( III=IV,( constând( în( cupe( şi(
diplome.

Campionatul European de 
Majorete

s=a( desfăşurat( în( perioada(
august=septembrie( 2012,( la(
Mazamet,( Franța,( judeţul( Alba(
fiind(reprezentat(de(clubul(sportiv(
Arieşul(Ritmic(Câmpeni.(

Turneul generaţiilor la volei 
masculin

( o rgan iza t( de( Cons i l iu l(
Judeţean( Alba,( s=a( desfăşurat( în(
perioada( 16=18( martie( 2012,( în(
sala( de( sport( a( şcolii( "Vasile(
Goldiş"( din( Alba( Iulia,( a( reunit(
foşti( jucători( profesionişti( şi(
amatori,( vechi( rivalităţi( sportive(
întărite(în(decursul(anilor(de(vechi(
prietenii,( dar(mai( presus(de( toate(
de(dragostea(faţă(de(acest(sport.(

Gala Performerilor
o r g a n i z a t( d e( C o n s i l i u l(

Județean( Alba,( s=a( desfășurat( în(
data( de( 16( decembrie( 2012,( la(
Alba(Iulia,( având(ca( scop(principal(
recunoaș terea( rezu l ta te lor(
obținute(de(către(elevi(și(dascali(la(
c o m p e t i ț i i( n a ț i o n a l e( ș i(
internaționale,( în( anul( școlar(
2011=2012.

Consiliul Județean a sprijinit organizarea 
multor competiții sportive de nivel județean 

și național pentru tineri.
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Bibioteca 
Județeană 
„Lucian 
Blaga”

Bibioteca 
Județeană 
„Lucian 
Blaga”

Activitate culturală 
și editorială

Bibioteca 
Județeană 
„Lucian 
Blaga”

Activitate 
metodologică

Bibioteca 
Județeană 
„Lucian 
Blaga”

Manifestări 
culturale 

Utilizatorul modern doreşte 
acces rapid, oricând şi de 
oriunde, la informaţii de cea 
mai bună calitate.    În acest 
c o n t e x t , b i b l i o t e c a s e 
reinventează, adaptându-şi 
servicii le  ş i atr ibuţ i i le la 
nevoile comunităţii. în anul 
2012 au fost înregistrați 5268 
de utilizatori nou înscriși.

Mediator de informație și 
coordonator de 
evenimente culturale

Instaurarea( unui( climat( de(
încredere( între( bibliotecă( şi(
public,( alinierea( serviciilor(
oferite( la(opiniile,( convingerile( şi(
exigenţele( receptorilor( în( scopul(
promovării( valorilor( general(
umane,( formarea( atitudinilor( şi(
generarea(motivaţiilor(reprezintă(
parametrii(principali(ai(activităţii(
curente( a( Bibliotecii( județene(
Lucian(Blaga.

( În( anul( 2012( Biblioteca(
Judeţeană( „Lucian( Blaga”( Alba( a(
a c ţ i o n a t( c a( m ed i a t o r( d e(
informaţie( şi( coordonator( de(
evenimente( culturale,( contribuind(
activ( la( creşterea( prosperităţii(
s p i r i t u a l e( ş i( m a t e r i a l e( a(
membrilor(comunităţii(locale,(prin(
asigurarea(accesului(la(o(vastă(arie(
de(idei(şi(informaţii,(prin(asistenţa(
de( specialitate( oferită,( prin(
promovarea( interesului( pentru(
lectură(şi(învăţare(pe(tot(parcursul(
vieţii.

La( 15(decembrie( 2012,( fondul(
de( publicaţii(deţinut(de(bibliotecă(
e s t e( d e((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
231.547( volume,( repartizat( la(
sediul( din( strada(Trandafirilor(nr.(
22( şi( la( filialele( instituţiei,( în(
valoare(totală(de(984.904,33(lei.

Achiziţia( de( carte,( desfăşurată(
cu( responsabilitate,( în( funcţie( de(
cerinţele( cititorilor,( a( adăugat(
colecţiilor( existente,( în( acest( an,(
un( număr( de( 1936( cărţi( şi(

UTILIZATORI NOU INSCRISI

feb.12 mart.12

ian.12 

iun.12

mai 12
apr.12

iul.12

aug.12

sep.12
oct.12nov.12dec.12

!

!
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publicaţii,( însumând(1109( titluri,( în(valoare(de( 30.722,50( lei.(La(acestea(
se(adaugă(un(număr(de(990(donaţii(de(carte(de( la(diverşi(cititori,(edituri,(
schimb( interbibliotecar(din( ţară( şi( din( străinătate.( Documentele( au(fost(
prelucrate( (catalogare,( introducere( în( baza( de( date( a( bibliotecii)( şi(
distribuite( în( toate( compartimentele( bibliotecii,( în( funcţie( de(
adresabilitatea(lor.

În(ce(priveşte(achiziţia(de(carte(pentru(bibliotecile(publice(din(judeţul(
Alba,(valoarea(acesteia(pentru(anul(2012(se(ridică(la(181.013(lei.(

Conform( legii,(creşterea( anuală( a( colecţiilor( trebuie( să( fie( de( minim(
50(documente(specifice(la(1.000(locuitori.( (Această(cerinţă(coroborată(cu(
analiza( nevoilor(utilizatorilor(relevă( faptul(că( achiziţia(de( carte( trebuie(
îmbunătăţită.(Utilizatorii(Bibliotecii(Judeţene(“Lucian(Blaga”(Alba((solicită((
cărţile(de(top(ale(anului,(cele(mai(recente(lucrări(de(ficţiune(din(domeniul(
literaturii( universale,( ( ( cărţi( de( specialitate( pe( diverse( domenii(
(management,(marketing,(drept,(ştiiinţele(mediului,( tehnică,( informatică(
ş.a.).( În( ce( priveşte( colecţiile( pentru( copii,( ele( au(nevoie( de( o( continuă(
diversificare(şi(împrospătare(pentru(a(fi(atractive(şi(plăcute.(

La(documentele(de(tip(tradiţional((pe(suport(hârtie)(se(adaugă(şi(cele(
pe( suport( electronic,( destinate( ( atât( publicului( larg( care( doreşte( să( le(
consulte( în( mediul( virtual,( cât( şi( persoanelor( cu( deficienţe( de( vedere(
(audio=book).(

Dezvoltarea( colecţiilor(Bibliotecii(Judeţene( „Lucian(Blaga”( Alba( prin(
achiziţie( de( carte,( donaţii,( schimburi( culturale( este( una( dintre(
principalele(sale(activităţi(ca( bibliotecă( de( tip(enciclopedic,( cu( funcţiuni(
complexe(de(centru(cultural,(educaţional(şi(de(informare.

Biblioteca - actor comunitar de succes
Analiza( indicatorilor( de( performanţă( pe( anul( 2012( conduce( la(

următoarele(concluzii:
✴ prin( colecţiile( şi( ( serviciile( sale,( biblioteca( a( deservit( un( număr((
important(de(utilizatori,( în(principal(tineri((elevi(şi(studenţi),( atât(din(
municipiu(cât(şi(din(judeţ(((peste(8500(de(utilizatori(activi)
✴ automatizarea( serviciilor( de( bibliotecă( (proces( în( plină(
desfăşurare)(contribuie(la(o(creştere(calitativă(a(serviciilor;

✴ acţiunile( specifice( cu( cartea( (expoziţii,( comemorări,( întâlniri( cu(
personalităţi,(etc.)(au(condus(la( îmbunătăţirea( imaginii(de(ansamblu(a(

Activitatea în cifre:

8.500 de utilizatori activi
5.268 de cititori nou înscriși
86.673 de vizite în bibliotecă
380 de cititori/zi
154.602 volume difuzate

Carte în limba română și 
în limbi străine
146.278 de volume au fost 
difuzate în limba română și 8.324 
în limbi străine (în special engleză 
şi franceză)

Tinerii citesc cel mai mult
Ponderea cea mai mare o 
reprezintă cititorii cu vârste 
cuprinse între 15-25 de ani 
(44%), urmaţi de cei până la 14 
ani (18%), apoi de cei cu 
segmente de vârstă între 26-40 
de ani (16%) şi 41-60 de ani 
(12%), numărul cititorilor de 
peste 61 de ani fiind cel mai 
scăzut (10%). 

Distribuție ocupațională 
a cititorilor
procentul cititorilor care urmează 
o formă de învăţământ (elevi şi 
studenţi - 58%) se menţine ridicat 
pe ansamblul întregului an. 
Remarcăm procentul încă scăzut 
al unor segmente ale populaţiei 
(funcţionari – 19 %, muncitori, 
tehnicieni - 8%, alte categorii – 
15%) spre care va trebui să ne 
or ientăm în v i i tor, pr in tr -o 
continuă diversificare a formelor 
de atragere la lectură. 

Biblioteca este parte a 
rețelei BIBLIONET

400 de utilizatori au beneficiat 
de acest serviciu  - calculatoare 
cu acces la internet.
proiectul este finanțat de IREX 
România și Fundația Melinda și 
Bill Gates.

Cei mai numeroși cititori sunt cei  cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 25 de ani
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bibliotecii( şi( la( o( mai( bună(
înţelegere( a( rolului( său( în(
comunitate.
Biblioteca( Judeţeană( ( =( spaţiu(

de( interferenţe( umane( (atractiv,(
prietenos,( îmbietor),( încurajator(
pentru( dialogurile( sociale( între(
diverse( grupuri( ale( comunităţii,(
propice(întâlnirilor(dintre(autori(şi(
cititori,( dezbaterilor,( schimbului(
de( idei( –(este( un( actor(comunitar(
de(succes.((

Activitatea metodologică și 
de pregătire profesională

Un( aspect( foarte( important(al(
activităţii( Bibliotecii( judeţene( îl(
r e p r e z i n t ă( î n d r uma r e a( ş i(
c o o r dona r e a( b i b l i o t e c i l o r(
mun i c i p a l e ,( o r ă ş e n e ş t i( ş i(
comunale( din( judeţ.( Aceasta( de(
concretizează( în( achiziţia( de( carte(
şi( asistenţa( de( special itate(
acordată,( organizarea( trimestrială(
a( co locv i i l o r( pro fes iona le ,(
deplasarea( în( localităţile( judeţului(
pentru( sprijin( efectiv,( îndrumare(
şi(control( a(activităţii(bibliotecilor(
publice.(

La( Biblioteca( Judeţeană( Alba,(
majoritatea(angajaţilor,(pe(măsura(
intrării( lor( în( organizaţie( şi( în(
funcţie( de( nevoile( şi( resursele(
instituţiei( au( parcurs( cursuri( de(
p regă t i r e( ş i( pe r f e c ţ i onare(
profesională.( În(perioada( evaluată(
se( înregistrează( o( creştere(
semnif icat ivă( a( participări i(
personalului(bibliotecii(judeţene(şi(
al(celui(din(bibliotecile(publice(din(

judeţul( Alba( la( ( cursuri( de(
perfecţionare,( prin( Programul(
Biblionet,( prin( Programul( de(
perfecţionare( a( personalului( din(
administraţia(publică(organizat(de(
Consiliul( Judeţean( Alba,( prin(
cursurile( organizate( pe( plan(
central( de( Centrul( de( Pregătire(
Profesională(în(Cultură(şi(ANBPR.(

Există(o(înţelegere(manifestată(
pe( plan( local,( prin( susţinerea(
financiară( necesară,( pentru( a(
permite( celor(ce( slujesc( cărţii( ( şi(
cititorilor( ei( să=şi( însuşească(
c u no ş t i n ţ e l e( p r o f e s i o n a l e(
necesare(unei((cât(mai(bune(relaţii(
cu(utilizatorii(bibliotecii,(diverşi(ca(
vârstă((şi(nivel(al(solicitărilor.

B i b l i o t e c a( j u d e ţ e an ă( a(
contribuit( ( la( desfăşurarea( unor(
manifestări( culturale( în( judeţ(
alături(de(bibliotecile(din(localităţi(
ca:( Aiud,( Blaj,( Sebeş,( Ighiu,(
B u c i um ,( C u t ,( C en ade( e t c .((
Strădania( Bibliotecii( judeţene( s=a(
concretizat( în( distribuirea( unui(
număr( cât( mai( mare( de( volume(
către( aceste(biblioteci,(din(diverse(
domenii,( media( fiind( de( 80=100(
volume( pe( localitate.( S=a( insistat(
pe( formarea(de(colecţii(cu(specific(
local((Blaga,(Agârbiceanu,(Pervain,(
Rebreanu,(Avram(Iancu(etc.).

Cultura( unei( organizaţii( poate(
f i( s c h imb a t ă( a s t f e l( î n c â t(
organizaţia( să( ofere( o( calitate(
deosebită( a( serviciilor(centrate(pe(
deservirea( clienţilor.( Cunoaşterea(
cu l t u r i i( o r g an i z a ţ i ona l e( a(
bibliotecii( poate( reprezenta( un(
pas( înainte( în( implementarea( cu(
succes(a(noilor(metode(de( lucru(şi(
a( tehnologiilor(moderne.( Se( simte(

nevoia( de( a( dezvolta,( atât( la( nivel(
i n d i v i d u a l ,( c â t( ş i( l a( c e l(
organizaţ ional ,( o( a t i tudine(
pozitivă( faţă(de(propria(conştiinţă(
şi( faţă( de( propria( reînnoire.( În(
acest( context,( de( foarte( mare(
importanţă( este( politica( de(
comunicare.( Bibliotecarii( trebuie(
să=şi( sporească( abilităţile( de(
comunicare,( ei( fiind( mediatori(
î n t r e( c a r t e / i n f o rma ţ i e( ş i(
utilizatori.

O r i en t a r ea( sp r e( c l i en t ,(
obligaţia( perfecţionării( continue,(
fundamentarea( procesului( de(
luare(a(deciziilor(pe(date(concrete(
şi( corecte,( gândirea( procesuală,(
impl i carea( persona lu lu i( în(
procesul( decizional( sunt( factorii(
de(creştere(a(calităţii.(

Agenda( manifestărilor( cu(
cartea( spec i f i ce( b ib l iotec i i(
(simpozioane,( lansări( de( carte,(
memorii( culturale,( retrospective(
istorico=literare,( întâlniri( cu(
scriitori( şi( oameni( de( cultură,(
concursuri( de( creaţie,( expoziţii,(
recitaluri( de( poezie)( a( fost(
deosebit( de( bogată( în( anul( 2012.(
( Reprezentanţi( ai( Bibliotecii(
j u d e ţ e n e( a u( p a r t i c i p a t( l a(
manifestări(similare(organizate(pe(
plan( naţional.( Au( fost( prezentate(
lucrări( de( specialitate,( s=au( făcut(
schimburi( de( publicaţii,( s=au(
pr imi t( premi i( ş i( d i s t inc ţ i i(
realizându=se( o( bună( colaborare,(
conlucrare(şi(un(schimb(benefic(de(
opinii.

Anul( 2012( a( debutat( sub(
semnul( unor( adevărate( provocări(
sub(aspect(editorial.((S=a(continuat(
proiectul( derulat( în( cadrul(
Bibliotecii( Judeţene,( proiect(
destinat( punerii( în( circulaţia(
internaţională( a( operei( blagiene(
cu:

În 2012 s-a urmărit:
✓ Deservirea promptă, eficientă şi de calitate a tuturor beneficiarilor;
✓ Atragerea spre lectură a unor noi cititori potenţiali;
✓ Implementarea şi implicarea în programe culturale şi  comunitare;
✓ Perfecţionarea continuă a personalului;
✓ Asigurarea  asistenţei de specializate celorlalte biblioteci publice 

din judeţ;
✓ Iniţierea  şi familiarizarea personalului şi a utilizatorilor cu noul 

serviciu de bibliotecă – Biblionet.

Biblioteca - forum cultural

manifestări culturale
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Lucian( Blaga,( La( cumpăna(
apelor( ( ediţie( multilingva,( Iaşi,(
Editura(Ars(Longa,(2012.

Ediţiile( anastatice(
Pietre( pentru( templul(
meu( ( şi( Avram( Iancu.(
Dramă( de( Lucian( Blaga,(
Editura(Ardealul,(2012.

Împreună( cu( editura( Ardealul(
din( Târgu( Mureş( s=au( editat( şi(
volumele:

(Ion(Brad(în(interviuri(şi(Vasile(
Frăţilă,( 50( de( ani( de( carieră(
universitară,( ( dedicate( celor( doi(
reprezentanţi( de( seamă(ai( culturii(
transilvane,( Ion( Brad( şi( Vasile(
Frăţilă.

Valoros( este( şi( proiectul**
Zestrea* bibliotecilor( derulat(
împreună( cu(editura(Princeps(Edit(
din( Iaşi,( proiect( materializat( în(
î m b o g ă ţ i r e a( f o n d u r i l o r(
bibliotecilor( publice( din( judeţul(
Alba(cu( (Colecţia(Biblioteca(critică(
Ion( Creangă( (2011)( şi( Colecţia(
Biblioteca(„Lucian(Blaga”((2012):
•=Lucian( Blaga( în( amintirile(
contemporanilor.(Antologie(de
•(Daniel(Corbu
•=Al.( Husar(–(Lucian( Blaga( între(
amintire(şi(actualitate
•=Mihai( Cimpoi( –( Lucian( Blaga.(
P a r a d i s i a c u l ,( L u c i f e r i c u l ,(
Mioriticul
•=Ion( Bălu( –( Viaţa( lui( Lucian(
Blaga((vol.(I=II)

Secţiunea* “LUCIAN* BLAGA* –*
CONFLUENŢE* EUROPENE”( ( a(

cuprins .( pe( lângă( ce le la l te(
activităţi( derulate( în( parteneriat(
cu( UNIVERSITATEA( „ADAM(

MICKIEWICZ”,(
P o z n a ń ,(
Po lon ia ,( cu(
Societatea( de(
p o e z i e( î n(
limbile( celtice,(
romanice( şi(
slave(ARADOS(
din( Poznan( şi(
E d i t u r a(
E I K ON( d i n(
Cluj=( Napoca,(
un( proiect( de(
editare(a(două(
v o l u m e(
mu l t i l i ngve(
ale(unor(tineri(

scriitori( contemporani:( Diarmuid(
Johnson,( A(Young( Sun( =(Un( soare(
tânăr(şi( Emilia( Ivancu,( Jocul( de( a(
nu( fi(mai(mult( decât( sunt( =Gra( w(
to,(aby(nie(być( niczym(więcej,( niż(
jestem,Traducere( de( Tomasz(
Klimkowski

Lansarea( acestor( lucrări( s=a(
făcut( în( cadrul( Festivalului*
Internaţional* „Lucian* Blaga”,( la(
Sebeş( şi( Lancrăm( şi( la( Târgul* de*
carte* ALBA* TRANSILVANA ,(
ediţia( a(V=a,( ( iar(o(parte(dintre(ele(
au( fost( prezentate( la( multe( alte(
manifestări( cu( cartea( din( judeţ,(
din( ţară,( din( Republica( Moldova,(
Polonia,( Serbia,( Ucraina,( Austria,(
Franţa,(Italia.

Pe( lângă(aceste(volume(au(mai(
fost( editate( lucrări( ale( scriitorilor(
din( judeţul( Alba( care( au( fost(
prezenta te( în( cadru l( unor(
evenimente( special( organizate(
(Târgul(de(carte(Alba(Transilvana,(
ediţia( a( v=a,( Cafeneaua( culturală(
aniversară((trimestrial),( lansări(de(
carte,(Dacă( e( joi( e( poezie( şi(cafea,(
întâlniri( cu( publicul( etc.),( între(
care:

• Rodica( Gabriela( Chira( –(Dar(
din(dar,(Editura(Aeternitas,(2012
• Maria( Mărginean( –( Mireasa(

anotimpului(incert.(Antologie( de(
poezie,(Editura(Altip,(2012
• Ioan( Hădărig( –( Atingerea(

singurătăţii,(Editura(Altip,(2012
• Cosmin( Toma ,( Per ip lu(

culinar( prin( judeţul( Alba,(
Editura(Altip,(2012
• Sebastian=Nicu( Bazilescu( –(

Cum( gândim,( aşa( şi( vorbim( –(
cum( vorbim,( aşa( şi( scriem,(
Editura(Altip,(2012
( La( acestea( se( adaugă( cărţi(

pentru( copii( semnate( de( Gabriela(
Hale,( Elena( Cristea,( Daniela(
Gh i geanu ,( Lo rena( Oprean ,(((
Revista( ETHOS( XXI,( Revista( Astra(
Blăjeană(şi(altele.

Vom( aminti( în( continuare(
câteva(dintre( cele(mai( importante(
e v e n i m e n t e* c u l t u r a l e(
desfăşurate( sub( egida( Bibliotecii(
Judeţene(în(anul(2012:(

➡1 5 = 2 3( i a n u a r i e( 2 0 1 2(
CONSTELAŢIA(EMINESCU(şi((ZIUA(

!
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CULTURII( NAŢIONALE.( ( Din(
programul(manifestărilor:

‣ Expoziţii( de( carte( şi( artă(
plastică,( evocări,( recitaluri( de(
muzică( şi( poezie,( întâlniri( cu(
scriitori( dedicate( poetului(Mihai(
Eminescu( şi( Zi lei( Culturii(
Naţionale(15(ianuarie,(Alba(Iulia,(

Bustul( lui(Mihai(Eminescu(de( pe(
Aleea(Scriitorilor
‣ Remember(Mihai(Eminescu(=(

Depunere( de( flori( şi( coroane(
Mihai( Eminescu( şi( Ziua( Culturii((
Naţionale.( ( Evocări( şi( momente(
a r t i s t i c e .( A u( p a r t i c i p a t(
reprezentanţi( ai( instituţiilor(
p u b l i c e ,( d e( c u l t u r ă( ş i(
învăţământ,( ai( asociaţii lor(
culturale( din( judeţul( Alba,(
scriitori,( bibliotecari,( publicul(
larg
‣ 16( ianuarie,( ( judeţul( Alba,(

Secţia(pentru(copii(=(Eminescu(şi(
copiii( –( activitate( interactivă( cu(
c o p i i i( d e( l a( G r ă d i n i ţ a(
„Licurici”Alba( Iulia( ;( ( Biblioteca(
Fundaţiei( „Ion( Sălcudeanu”( –(
Biia,( Făt( Frumos( din( lacrimă( =(
Caravana(poveştilor(
‣ 17(ianuarie,(Alba(Iulia,(Secţia(

pentru( copii( =( ( Eminescu,(
luceafărul( poeziei( româneşti.(
Microrecital( de( muzică( şi(
poez ie .Par t i c ipă :( e lev i( a i(
Centrului(Şcolar(pentru(Educaţie(
Incluzivă( Alba( Iulia( ;( Liceul( de(
Muzică( şi( Arte( Plastice,( Sala(
Festivă( =( Eminescu( şi( ASTRA.((
Evocare( literară.( ( Invitaţi:((
m e m b r i i( ( A S T R A ,(
Despărţământul( „Eugen( Hulea”(
Alba( Iulia;( La( Steaua...( Moment(
liric(susţinut(de(elevii(liceului
‣ 19(ianuarie,(Cergău(–(judeţul(

Alba,( ( Şcoala( cu( clasele( I=VIII(
„Aron( Cotruş”( Cergăul( Mare(
Colocviile( literare( „Aron(Cotruş”,(
ediţia(a(XII=a(

De(la(Eminescu(la(Aron(Cotruş.(
Repere(culturale(în(timp(şi(spaţiu

‣ 19( ianuarie,( Alba( Iulia,((
Biblioteca( Judeţeană( „Lucian(
Blaga”( Alba( =( A( fost( odată( ca=n(
poveşti...( Ateliere( de( creaţie( şi(
i n t e r p r e t a r e( p e( t e m e(
eminesciene.( Participă( cercurile(
reunite( ale( elevilor(de( la(Palatul(
Copiilor(din(Alba(Iulia
‣ 20( ianuarie,( Alba( Iulia,(

Biserica(Romano=catolică(Sfântul(
Anton( de( Padova( –( Recital(
e x t r a o r d i n a r ,( D i n( l i r i c a(
eminesciană( –( EPIGONII,( în(
interpretarea( actorului( Dorel(
Vişan
‣ 23( ianuarie,( Alba( Iulia( =( Pe(

urmele( Luceafărului.( Activitate(
interactivă( cu( participarea(
elevilor( Şcolii( cu( clasele( I=VIII(
„Mihai(Eminescu”(Alba(Iulia(
‣ 24( ianuarie( 2012( =( Unirea(

P r i n c i p a t e l o r( R o m â n e .(
Biblioteca( Judeţeană( „Lucian(
Blaga”( Alba( şi( filialele( sale( a(
organizat( expoziţii( de( carte,(
panouri( tematice( şi( activităţi(
interactive(dedicate(Unirii.(
‣ 26( ianuarie( 2012,( Galeria( de(

Artă( a( UAP( Alba( Iulia( =( ( lansare(
d e( c a r t e :( I o a n( B â s c ă( –(
Chestiunea(zilei
‣ 28( ianuar ie( 2012 ,B la j ,(

Festivalul( Naţional( de( Poezie(
„Ocrotiţi( de( Eminescu”,( Ediţia( a(
XII=a,(2012
‣ 1( februarie( –( Centenar( I.L.(

Caragiale.( Evocare,( expoziţii,(
vizionare(de(film.(
‣ 2(februarie(2012=(Galeria( de(

Artă( a( UAP( Alba( Iulia( =( ( lansare(
de( carte:(Dumitru(Mălin( –(Iubiri(
din(ultima(adolescenţă(
‣ 13=14=15( februarie( 2012,(

Chişinău,( dezvelirea( bustului(
Grigore( Vieru( la( Biblioteca( Alba(
I u l i a( d i n(
C h i ş i n ă u ,(
depunere( de(
f l o r i( ş i(
c o r o a n e( l a(
b u s t u l(
poetului( de( pe(
A l e e a(
Scriitorilor(din(
Chişinău
‣ 2 8 = 2 9(

februarie( –( 1=2( martie( 2012,(
Austria( ( =( Itinerar(cultural( Alba(
Iulia(–(Viena.(În(program:(
donaţie( de( carte( către( Filiala(

L u c i a n( B l a g a( d i n( V i e n a ;((
participarea( la( Sărbătoarea(
mărţ işorului( organizată( de(
asociaţii( culturale( româneşti( şi(
vieneze;( prezentare( de( carte,(
interviuri( la( Radio( Unirea( din(
Viena,(schimburi(culturale

‣ 2=6( aprilie( 2012,( Biblioteca(
Judeţeană( –( Săptămâna( Şcoala(
altfel.( Vizite( ghidate,( dezbateri,(
activităţi( interactive( cu( copii( şi(
tineri(din(judeţ
‣ 2=6( aprilie( 2012,( Biblioteca(

Judeţeană( derulează( împreună(
cu(asociaţia(ZIBO(din( Satu(Mare((
Proiectul:„Săptămâna( ( familiei”,(
ediţia(a(3=a
‣ 19=22( apr.2012,( Polonia,(

P o z n a n( –( C o l o c v i u l :(
Contemporaneitatea( lui( Lucian(
B laga ;( Lansare( de( ca r te ;(
Schimburi(culturale(
‣ 4=6(mai( 2012(–(TÂRGUL(DE(

CARTE( ALBA( TRANSILVANA,(
ediţia(a(5=a(

!

!
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‣ ( Deschiderea( oficială( a(
T â r g u l u i( d e( c a r t e( A l b a(
Transilvana( s=a( bucurat( de(
prezenţa( academicianului(Eugen(
Simion,( a( actorului(Dorel( Vişan,(
a( preşedintelui( Consiliului(
judeţean( Alba,( Ion( Dumitrel,( a(
primarului( municipiului( Alba(
Iulia,( Mircea( Hava( care( cu( toţii(
au( apreciat( că( un( eveniment(
cultural(destul( de( tânăr(a( reuşit(
să(cucerească(rapid(o( faimă( atât(
de(mare( încât(la(această(a(cincea(
ediţie( să( reuşească( să( strângă(
peste( 60( de( edituri( şi( mai( mult(
de(100(de(personalităţi(ale(vieţii(
culturale.(
‣ Cele(peste(60(de(edituri(care(

şi=au(anunţat(prezenţa( au( etalat(
în(standurile(târgului(numeroase(
titluri( din( varii( domenii,( noi(
apariţii( editoriale( şi( cărţi( de(
succes,(care( cu(siguranţă( au( fost(
apreciate(de(vizitatori.(
‣ Cărţile( au( fost( însoţite,(

prezentate( şi( reprezentate( de(
scriitori,( editori,( artişti( ai(
cuvântului( şi( ai( penelului( din(
ţară(şi(străinătate.(
‣ Au( existat,( de( asemenea,(

ateliere( de( creaţie( pentru( copii,(
recitaluri( de( poezie( şi( muzică,(
expoziţi i( de( artă( plastică,((
concursuri,((sesiuni(de(autografe(
şi(art(happening.((
‣ F E S T I V A L U L U I(

INTERNAŢIONAL( „LUCIAN(
BLAGA”,( EDIŢIA( XXXII,( ( 6( –( 9(
MAI( 2012( s=a( bucurat( de(
prezenţa( unor( personalităţi( de(
seamă(ale( culturii,( diplomaţiei(şi(
artei( româneşti.( Programul(
festivalului( a( fost( deosebit( de(

bogat,( cuprinzând,( pe( lângă(
evenimentele( consacrate( şi( un(
itinerar( cultural( Alba( Iulia=(
Sebeş=Petroşani.(
‣ Luna( iunie( este( dedicată(

a c t i v i t ă ţ i l o r( c u l t u r a l e( ş i(
educat ive( des făşura te( de(
Biblioteca( Judeţeană( împreună(
cu( şcolile( şi( grădiniţele( din(
municipiu( şi( judeţ:( vizite( la(
bibliotecă,( concursuri,( momente(

artistice,(expoziţii,(premii(oferite(
celor(mai(tineri(cititori,(vizionări(
de( filme( –( o( întreagă( gamă( de(
activităţi( destinate( copiilor,(
activităţi(care(se(constituie(în(tot(
atâtea( invitaţ i i( la( lectură(
adresate( ce lor( mai( t ineri(
utilizatori(ai(bibliotecii.
‣ 30=31(august(2012,(Chişinău
‣ Evenimentul:( Limba( noastră(

cea( română( .( Din( program:(
Lecturile( verii( 2012,( Cenaclu(
literar( Odă( limbii( române,(
evocări(literare,( donaţii(de(carte(
ş.a.(
‣ Deschiderea( filialei( de( carte(

românească( „Lucian( Blaga”( din(
Ialoveni,( Republica( Moldova.( =(
Expoziţie( de( carte,( pictură,(
Bibliobus
‣ 1=2( septembrie( 2012,( Alba(

I u l i a ,( S a l a(
Unirii:( lansări(
d e( c a r t e( ş i(
î n t â ln i r i( cu(
c r e a t o r i(
p opu l a r i( î n(
cadrul(ediţiei( I(
a( T â r g u l u i(
M a ş t e r i l o r(
Populari( din(
Cetatea( Mari(
Uniri
‣2 0(
s e p t emb r i e(
2 0 1 2 ,( A l b a(

Iulia( =( ( Sesiunea( de( comunicări(
Ex( l i b r i s( î n( s e co lu l( XX I .(
V e r n i s a j u l( E x p o z i ţ i e i(
Internaţionale( de( Mail( Art.((
A c t i v i t a t e( r e a l i z a t ă( î n(
parteneriat(cu(Fundaţia(Inter(Art(
Aiud(şi(Muzeul(Naţional(al(Unirii.
‣ octombrie( –noiembrie( 2012(

–( Sălciua,( Cricău,( Galda( de( Jos,(
Sebeş,(Alba–(Lansarea(volumelor(
O b i c e i u r i( d e( n u n t ă( d i n(
Transilvania,( Din( comoara(
satelor,( Vesten( ţară( ni( s=o( datu,(
Portul( tradiţional( din( Pănade( –(
partener( în( proiectele( derulate(
de( Centrul( de( Cultură( Augustin(
Bena(Alba
‣ noiembrie=decembrie( 2012(

–( proiectul( educaţional( Sunt( şi(
eu( erou( de( poveste( derulat(
înpreună( cu( asociaţiile( Agora( şi(
Alba( Manche( Impreună( şi( cu(
Şcoala( cu( cls.I=VIII(Vasile( Goldiş(
Alba(Iulia
‣ Un( nou( proiect( destinat(

iubitorilor(de(poezie(a(fost(iniţiat(
de( Biblioteca( Judeţeană,( cu(
sprijinul( Consiliului( Judeţean(
Alba( şi( derulat( împeună( cu(
partenerii(–((ArtCafe(Downtown(
şi(Librăria(Humanitas,( ( din( luna(
august( 2012:( DACĂ( E( JOI( ( E(
POEZIE( ŞI( CAFEA.( Proiectul( s=a(
bucurat(de(prezenţa( constantă( a(
creatorilor(consacraţi,(precum(şi(
de(cea(a(tinerilor(aflaţi(la(început(
de( drum( în( domeniul( literaturii(
şi(criticii(literare.
‣ De( un( succes( deosebit( s=a(

bucura t( ş i( î n( anu l( 2012(
CAFENEAUA( CULTURALĂ(
trimestrială( organizată( de(
Biblioteca( Judeţeană( Lucian(
Blaga( sub( egida( Consilului(
Judeţean(Alba.(
‣ Prima( Cafenea( culturală( a(

anului( 2012,( ( „Primăvara(
cuvintelor…”,( a( avut( loc( în(
Foaierul( Casei( de( Cultură( a(
Sindicatelor( din( Alba( Iulia,( în(
data( de( 28(martie( ( şi( a( stat( sub(
s e m n u l( p o e z i e i ,( a r t e i ,(
exuberanţei.(
‣ În( program:( ( Aniversări(

culturale:( Ion( Alexandru( Aldea,(
Victor( Burde,( Aurora( Buzaşi,(
Diana( Câmpan,( Valer( Gligan,((
Maria(Mărginean,(Nicolae( Pascu,(

!

!
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Ion( Ranca,( Viorica( Roxa,( Irimie(
Străuţ;( ( Moment( muzical(
susţinut( de( grupul( ( vocal(
„( Primavera”.( Invitaţi( speciali:(
Aurel( Pantea,( preşedinte( al(
Filialei(Alba=Hunedoara(a( USR(şi((
Costa( Roşu,( ( director( al(
Inst i tutului( de( Cultură( al(
Românilor(din(Voivodina

‣ Joi,( 28( iunie,( Cafeneaua(
culturală(„Dezlegare( la...cireşe”(a(
găzduit(aniversările(culturale(ale(
celui( de=al( doilea( trimestru( al(
anului(2012.(
‣ Cu( aces t( pr i l e j( a( fos t(

inaugurată( Filiala( Cetate( a(
Bibliotecii( Judeţene,( aflată( în(
cadrul( Casei( de( Cultură( a(
Sindicatelor(din(Alba(Iulia
‣ Reci ta lu l( de( poez ie( a l(

scritorului( Nicolae(Băciuţ(a( avut(
o(rezonanţă( deosebită( în( rândul(
publicului.(
‣ Cafeneaua( culturală( „Pastel(

de( toamnă…”( a( avut( loc( joi,( 27(
septembrie( 2012,( în( Foaierul(
Casei( de( Cultură( a( Sindicatelor(
din( Alba( Iulia.( Evenimentul( a(
prilejuit( omagierea( mai( multor(
personalităţi( ale( vieţii( culturale(
din(judeţul(Alba,(dar(şi(întâlnirea(
cu( cantautori( Andrei( Păunescu,(
Vali(Şerban(şi(Daniel(Avram.((
‣ I n v i t a t( d i n( R epub l i c a(

Moldova,( tânărul( Constantin(
Tonu( a( susţinut(un(microrecital(
de(poezie(emoţionant.((((((((((((((((((((((((((((((((
‣ Vineri,(30(noiembrie(2012,(la(

Galeria( de( artă(a(UAP(a(avut( loc(
cafeneaua( culturală( Cărţile(

cetăţi i( pentru( românii( de(
pretutindeni.((În(program:(
‣ Premiile(Revistei(Acasă
‣ ( Invitaţi( de( onoare:( acad.(

Mihai( Cimpoi,( scriitorul( Ion(
Brad,( ( profesorul( şi( interpretul(
Ioan(Bocşa
‣ Aniversări( culturale:( Ioan(

Bocşa,(Ana(Boţa,( (Stelian(Feraru,(
Maria( Itu,(
Jan( Nicolae,(
V a s i l e(
R e m e t e ,(
M i r c e a(
S t â n c e l ,(
V i o r i c a(
S u c i u ,(
Ş t e f a n(
Tofoleanu(
‣Lansări( de(
carte:( Costa(
Roşu,( Ioan(
Bocşa,(Sonia(
Elvireanu,((
M a r i n e l a(
B a b a ,(
D a n i e l(
Corbu,( Ioan(

Popa
‣ Evenimentul( s=a( bucurat( de(

pa r t i c i pa rea( unu i( pub l i c(
numeros( ş i( a(
i n v i t a ţ i l o r( a i(
C o n g r e s u l u i(
Sp i r i t ua l i t ă ţ i i(
Româneşti( şi( a(
fost( considerat,(
u n a n i m ,( o(
î n c ununa r e( a(
evenimentelor(
dedicate( Mar i(
Un i r i( ş i( Z i l e i(
N a ţ i o n a l e( a(
Românilor.
‣ Z I L E L E(

B I B L I O T E C I I(
J U D E Ţ E N E(
LUCIAN( BLAGA(
ALBA,( organizate(
s u b( e g i d a(
Serbărilor( Unirii(
a u( r e un i t ,( î n(
perioada( 28( nov.(
–( 1( dec.( 2012,(
activităţi( diverse(
d e s t i n a t e(
publicului( larg,(
a tât( la( sediu l(

bibliotecii,( cât( şi( în( alte( locaţii(
din( municipiul( Alba( Iulia.(
Expoziţii( tematice( de( carte,( artă(
fotografică,( momente( artistice,(
lecţia( de( istorie( în( bibliotecă,(
colocvii( profesionale,( lansări( de(
carte,( concurs(de( desene( şi( alte(
activităţi( cu( cartea( s=au( derulat(
la(sediul(bibliotecii,(la(Centrul(de(
zi( pentru( ( vârstnici,( la( Căminul(
pentru( pensionari( din( Cetate,( la(
Muzeul( Naţional( al( Unirii( şi(
Galeria(de(artă(a(UAP.
‣
O( susţinere( consistentă( a(

activităţilor( organizate,( dar( şi( a(
acţiunilor( publicitare( pentru( a( ne(
spori( vizibi l i tatea( ş i( întări(
identitatea( instituţiei( am( avut=o(
din( partea( mass=mediei.( Prin(
articole,( reportaje,( interviuri,(
comunicate( s=a( conturat,( s=a(
întreţinut( şi( s=a( desăvârşit(
consistent( imaginea( Bibliotecii(
Judeţene,( atât( în( comunitatea(
locală,( cât( şi( în( cea( profesională.((
Peste( 300( de( ( prezenţe( în( presa(
scrisă,( radio( şi(televiziune,( la( care(
se( adaugă( prezenţa( pe( internet,((
denotă( că( Biblioteca( Judeţeană( a(
fost(un(subiect(stabil(pe(parcursul(

!
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întregului( an,( cu( reflectare(
calitativă( bună( a( activităţilor( ei,(
d i semina t( nu( doar( pen t ru(
albaiulieni,( ci( şi( pentru(utilizatorii(
şi( partenerii( potenţiali(din( ţară( şi(
de(peste(hotare.

Biblionet

Programul( Biblionet( a( reunit,(
în( anul( 2012,( o( serie( întreagă( de(
activităţi( prin( care( noul( serviciu(
implementat( în( bibl ioteci le(
publice( din( judeţul( Alba( vine( în(
s p r i j i n u l(
c omun i t ă ţ i l o r(
l o c a l e( ş i ,(
deopotrivă,( ( al(
bibliotecarilor( .(
D o t a r e a( c u(
echipamente( IT,(
participarea( şi(
organizarea( de(
cursuri( destinate(
p u b l i c u l u i( ş i(
specialiştilor( din(
b i b l i o t e c ă ,(
proiecte( culturale(
ş i( s o c i a l e ,(
s e m i n a r i i ,(
î n t â l n i r i ,(
c o n f e r i n ţ e ,(
s c h imb u r i( d e(
experienţă(=( (sunt((
o( parte( dintre(
coordonatele( şi(
a c t i v i t ă ţ i l e(
acestui( proiect(
generos.(

C u( a c e s t( p r i l e j ,( R a d u(
Paraschivescu,( Cătălin( Ştefănescu,(
Irina( Păcurariu( au( editat( volumul(
„Căutătorii( de( poveşti.(O( călătorie(
prin( bibliotecile( de( astăzi”,(
apărută( recent( la( Librăriile(
Humanitas,( volum( în( care( sunt(

surprinse( „poveşti”,( dar(şi( oameni(
din( bibliotecile( publice( Vidra,(
Vadu( Moţilor,( Bistra( şi( Sebeş,(
împreună(cu(cititorii(acestora.

Parteneriate instituționale

În anul 2012 Biblioteca Judeţeană a susţinut peste 35 de 
parteneriate cu şcoli, instituţii de cultură, organizaţii şi asociaţii din 
ţară şi străinătate concretizate în numeroase proiecte culturale şi 
educaţionale - peste 400 de evenimente, în ţară şi străinătate.
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Muzeul 
Național 
al Unirii

Expoziții Sipozioane PatrimoniuMuzeul 
Național 
al Unirii Sesiuni științifice

Restaurare

Muzeul 
Național 
al Unirii

Proiecte științifice și 
culturale

12
Publicații

Muzeul 
Național 
al Unirii

Spectacole și 
lansări de carte

Proiecte 
educaționale

30

1. Expoziții temporare  

Nr. Titlul Colaboratori Perioada

1. Exponatul lunii ianuarie - Liber Pater
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Alba
10 ianuarie 2012
 -5 februarie 2012

2. Expoziție de artă fotografică ”Fotografia 
ca și document etnografic”

Centrul cultural ”Augustin Bena”, Centru de creație 
și de cercetare a culturii tradiționale Cluj Napoca

11 ianuarie – 20 
ianuarie

3. Expoziție de artă ”Atingerea peniței” autor 
Anca Sas

Fundația InterArt, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” 
Aiud

12 ianuarie

4. Mica Unire. 1859-2012 Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba

24 ianuarie – 28 
febuarie

5. Exponatul lunii februarie ,Horea,Cloşca şi 
Crişan, ulei pe pânză-sec. XX

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

7 februarie 2012

6.
Locuiri preistorice la Pianu de Jos, jud. 

Alba

Muzeul Naţional Brukenthal, Primăria Municipiului 
Alba Iulia, 

Asociaţia ,,Prietenii Muzeului Unirii “Alba Iulia, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Alba

15 februarie 2012- 15 
martie 2012

7. Expoziție de fotografie etnografică: 
”Anotimpurile satului tradițional” Rețeaua de expoziții etnografice din județul Alba

24 februarie – 28 
februarie
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Nr. Titlul Colaboratori Perioada

8. Reclame din Epoca de Aur
Serviciul județean Alba al arhivelor statului, 

Colegiul Național HCC
1 martie

9. Exponatul lunii martie Vasul antropomorf 
de la Blandiana (sec.III-II î.Chr.)

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

6 martie 2012 - 2 
aprilie 2012

10. DesFaceri ale timpului-Un secol de modă şi 
imagini de epocă 1840-1947.

Asociaţia Prietenii Muzeului Alba 8 martie -19 aprilie 
2012

11 Pledoarie pentru un muzeu de arta Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba

8 martie  - 20 aprilie 
2012

12.-

13.
Fecioarele înlǎcrimate ale Transilvaniei

Muzeul “Astra”, Sibiu

Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, Cluj-Napoca

9 martie – 20 mai

8 august – 30 
septembrie

14.
Palatul guvernatorului Daciei romane de la 
Apulum. O redescoperire a patrimoniului.

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-
Napoca, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Naţional Alba,
Primăria Municipiului Cluj -Napoca

17 feb. 2012-17 
martie 2012

15. Artă şi măiestrie în China

Ambasada Republicii Populare Chineze în 
România, Asociaţia Română de Prietenie Alba cu 
Republica Populară Chineză, Asociaţia Prietenii 

Muzeului Unirii

29 martie-29 aprilie 
2012

16.
Exponatul lunii aprilie- Colanul cu 

pandantivi şi cercei din aur descoperiți în 
cetatea dacică de la Căpâlna.

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

3 - 29 aprilie 2012

17. Jandarmeria Alba între tradiție și 
modernitate

Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” 
Alba; Servicul Judetean Alba al Arhivelor 

Nationale
3 aprilie 

18. Patimile și Învierea Mântuitorului aprilie 2012

19. Gepizii. Războinici şi Artizani

Complexul Muzeal  Bistriţa Năsăud, Institutul de 
Arheologie “Vasile Pârvan”Bucureşti, Institutul de 

Arheologie şi Istoria Artei Cluj Napoca, 
Muzeul  Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj 
Napoca, Muzeele Judeţene Mureş şi Satu Mare

19 aprilie-10 mai 2012

20. Mit, Ficţiune şi Realitate- Expoziţie cu Figuri 
de Ceară

Muzeul Figurilor de Ceară din Sankt-Petersburg 25 aprilie- 10 iunie 
2012

21. Comorile dacilor Muzeul Național de Istorie a României, Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Alba

4-11 mai 

22. Expoziție de artă plastică ”Cântecul 
focului” personala Ștefan Balog

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba Iulia, 
Fundația InterArt Aiud

6 mai – 20 mai
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Nr. Titlul Colaboratori Perioada

23.
Exponatul lunii mai- Adunarea de la Blaj, 

3/15 mai 1848, acuarelă Colecţia 
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba 8 mai -3 iunie 2012

24.
Din creaţia pictorului Gheorghe Suciu: Flori 
şi ulcele de altcândva (Candid elogiu al 

neoliticului)
Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia 9-18 mai 2012

25.
Recurs la istorie. Generaţia paşoptistă:  o 

atitudine, un crez (1848-1849). 140 de ani 
de la moartea lui Avram Iancu

Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Alba
15 mai-22 iunie 2012

26.

Expoziţie de aerofotografii: Zoltan Czajlik 
”Panorame istorice. Situri arheologice şi 
monumente din Transilvania în fotografii 

aeriene”

Muzeul Judeţean Mureş,
Universitatea “Eotvos Lorand’’ Budapesta,

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba

17-31 mai 2012

27. Expoziţia Portret şi culoare ale artiștilor 
Adriana Popa și dan Timofte Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia 19 mai 2012 – 30 mai

28. Elev în comunism Serviciul județean Alba al Arhivelor Naționale, 
Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”

22 mai – 15 iunie

29.
Cărţi şi reviste germane cu valoare 
patrimonială din colecţiile muzeului 

albaiulian( Sec. XVI-XXI)

Asociaţia Prietenii Muzeului Unirii Alba Iulia, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Alba
24 mai-26 iunie 2012

30.
”O victorie măreață” – 50 de ani de la 
încheierea colectivizării agriculturii în 

România.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba, Serviciul județean Alba al Arhivelor 

Naționale
25 mai – 25 iunie

31. Expoziţie de pictură : Rudolf Schweitzer- 
Cumpăna (1886-1975).

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba, Arhiepiscopia Romano-Catolică de 

Alba Iulia, 
Primăria Municipiului Alba Iulia

30 mai-28 iunie 2012

32.
Exponatul lunii iunie- Rudolf Schweitzer- 
Cumpăna, Pe ninsoare, 1922, Pictură în 

ulei, pe carton

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba 5 iunie- 1 iulie 2012

33.
Expoziţie de caricatură: Handy 100 .Un 

cavaler al “veselei figuri”: Eugen 
Handelsmann: (1912-1989)

Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga”Alba Iulia,
Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale,

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

8 iunie –8 iulie 2012

34. Opera socială a Reuniunilor de femei Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, 
Asociația arhiviștilor ”Ioan Pleșa„ Alba Iulia

28 iunie – 28 iulie

35. Salonul Pictorilor Nemţeni

Rotaract Alba, Rotaract Piatra Neamţ, Primăria 
Municipiului Alba Iulia, Asociaţia Culturală ERA, 

Filiala din Alba Iulia a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România

28 iunie- 28 iulie 2012

36. Vitrine cu jucării pentru părinți și copii

Asociația ”Muzeul Jucăriilor” București, Asociația 
”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia, Direcția 

Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional 
Alba

29 iunie – 15 
noiembrie
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Nr. Titlul Colaboratori Perioada

37. Exponatul lunii iulie – Nemesis de la 
Apulum

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

3 iulie- 5 august 2012

38.
“Roms unbekannte Grenze – Kelten, Daker, 

Sarmaten und Vandalen im Norden des 
Karpatenbeckens”

Muzeul Manching, Germania, Muzeul Aiud, 
Muzeul Baia Mare, Muzeul Carei, Muzeul național 
de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Institutul de 

Arheologie Cluj-Napoca, Muzeul Satu Mare, 
Muzeul Zalău, Muzeul Național de Istorie 

Budapesta, Muzeul Miskolc, Muzeul Nyiregyhaza, 
Muzeul de Arheologie Munchen

6.07.2012 – ian. 2012

39.
Exponatul lunii august- Diploma de 

înobilare a lui Francisc- Iosif Wurffel de 
Reittersfeld (1714)

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

1 august- 3 
septembrie 2012

40. Expoziția artiștilor contemporni din Shumen 
(Bulgaria)

Fundația Inter Art, Primăria Municipiului Aiud, 
Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud

16 august

41. Expoziție de sculptură ”Poesia” de 
Giuseppe Strano Spitu (Spania)

Fundația Inter Art, Primăria Municipiului Aiud, 
Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud

16 august

42. Expoziție de artă contemporană ”Voices” 
personalaDimitar Velichov

Fundația Inter Art, Primăria Municipiului Aiud, 
Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud

16 august

43. Prezentarea grâului în obiceiurile, 
credinţele şi practicile judeţului Alba

Muzeul Etnografic şi Religios Bucerdea Vinoasă
Asociația Tradition Group

Parogia ortodoxă Bucerdea Vinoasă, Rețeaua 
expozițiilor etnografice din județul Alba

29 aug. 2012 -15 aug. 
2013

44. Exponatul lunii septembrie- Noul Testament 
de la Bălgrad 1648

Asociaţia Prietenii Muzeului Unirii, Primăria 
Municipiului Alba Iulia

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba

4- 30 septembrie 2012

45. ”Expoziție de icoane” realizate în cadrul 
centrelor catehetice

Centrele catehetice din: Cut, Hăpria, Limba, 
Micești, Stremț, Asociația ”Nașterea Maicii 

Domnului” din Galda de Jos, Parohia ortodoxă 
”Petru și Pavel” Alba Iulia, Școala cu clasele I-IV 
Bucerdea Vinoasă, Asociația ”Prietenii Muzeului 
Unirii” Alba Iulia, Asociația ”Tradition Group”

7 septembrie – 21 
septembrie

46. Ținutul Mureș: 1938-1940
Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, 

Asociația arhiviștilor ”Ioan Pleșa„ Alba Iulia
10 septembrie - 26 

octombrie 2012

47.
Palatul Guvernatorului Daciei Romane de 

la Apulum- Ziua Porţilor Deschise

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional ,
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-
Napoca, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Naţional Alba
Universitatea ,,1 Decembrie 1918”Alba Iulia

19 septembrie 2012

48. Expoziția internațională de Mail Art ”Ex 
libris în secolul XXI”

20 septembrie – 
30septembrie

49.
Exponatul lunii octombrie- Cartea de Aur a 

Serbărilor Unirii

Asociaţia “Prietenii Muzeului Unirii Alba Iulia“, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Alba

2 octombrie 2012 – 4 
noiembrie
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Nr. Titlul Colaboratori Perioada

50. Expoziție de artă plastică ”Doamna 
Pădurii”, personala Elena Cristea

4 octombrie – 20 
octombrie

51.
”Între uitil și estetic – Scrisul la Apulum. 

Redescoperind patrimoniul local și 
universal.”

MCPN
18 octombrie 2012 – 

ianuarie 2013

52. Drumuri si poteci - în spaţiu şi timp ICR Bucureşti, Asociaţia RPER, AFCN 18 octombrie – 15 
ianuarie

53. 90 de ani de la Încoronarea de la Alba 
Iulia

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Muzeul Naţional de Istorie a României, Primăria 

Municipiului Alba Iulia, 
Prefectura Judeţului Alba, 
Muzeul Naţional Peleş, 

Casa Memorială “Costin Petrescu “

15- 17 octombrie 2012

54. 90 de ani de la Încoronarea de la Alba 
Iulia- continuare

Arhivele Naţionale ale României, Serviciul 
Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale , Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional 

Alba

20 octombrie- 20 
decembrie 2012

55.
Biblioteci în bibliotecă (II). Fonduri de carte 

din Biblioteca Muzeului albaiulian (sec. 
XIX-XX)

Asociaţia ,,Prietenii Muzeului Unirii,, Alba Iulia, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Alba

25 octombrie- 25 
noiembrie 2012

56. Aspecte privind activitatea breslelor sașilor 
din Transilvania

Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, 
Medieval Art Production București, Muzeul 

Municipal Mediaș, Muzeul Municipal ”Ioan Raica” 
Sebeș, Asociația Arhiviștilor ”Ioan Pleșa” Alba 

Iulia

31 octombrie – 31 
ianuarie 2013

57.
Exponatul lunii noiembrie- D.Stoica, 

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, 
ulei pe pânză (sec.XX)

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

1 noiembrie- 1 
decembrie 2012

58. Documentele Marii Uniri mai aproape de 
oameni

MCPN,  Primăria Municipiului Alba Iulia 8 noiembrie 2012

59. Expoziție de artă Nicolae Muntean Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia 27 noiembrie

60. Valori ale arhitecturii din centrul 
Transilvaniei – Judeţul Alba

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj Napoca 28 nov. 2012-15 ian. 
2013

61. Şcoala Transilvană şi Marea Unire
Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba,
Asociaţia”Prietenii Muzeului Unirii”

29 noiembrie 2012- 
15 ianuarie 2013

62. Salonul internațional de machete statice, 
ed. A VII-a.

Asociația AMA, Asociația ”Prietenii Muzeului 
Unirii” Alba Iulia

30 noiembrie 2012 – 
30 ianuarie 2013

63 „Bisericile Româneşti din Voivodina, 
Republica Serbia” Congresul Spiritualității 30 noiembrie
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Nr. Titlul Colaboratori Perioada

64. Sătmărenii și Marea Unire Muzeul Județean Satu Mare
1 decembrie – 17 

decembrie

65. Icoana tradițională între credință și artă 
zugrăvită de copii 

Arhiepiscopia ortodoxă de Alba Iulia 4 decembrie - – 15 
ianuarie 2013.

66.
Exponatul lunii decembrie – Documentele 

Unirii 6 volume 1 Decembrie 1918 Colecţia 
Muzeului Naţional al Unirii

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

5 decembrie 2012- 8 
ianuarie 2013

67. Icoana - credință și tradiție Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia 14 decembrie 

68. Portul popular din patrimoniul Expozițiilor 
etnografice ale județului Alba

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
Rețeaua expozițiilor etnografice din județul Alba

19 decembrie

69-71
.

„Lux, util şi estetic la Apulum. - podoabe şi 
accesorii vestimentare” – expoziție 

itinerantă.

Muzeul Județean Zalău

Muzeul Județean Satu Mare

Muzeul Județean Vaslui

februarie-martie 

martie-aprilie

decembrie 2012

72. Artă și culoare în zi de sărbătoare Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia mai

73. Activitatea breslelor săsești în județul Alba Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale 5 decembrie
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2. Simpozioane, sesiuni, colocvii, mese rotunde organizate de MNUAI:

Nr. Titlul Colaboratori Perioada

1. Congresul Tinerilor Basarabeni din 
România

Organizația Studenților și Liceenilor Basarabeni 
din Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia, Arhiepiscopia ortodoxă de Alba Iulia, 

31 martie – 1 aprilie

2.

Simpozion pe tema cercetărilor 
arheologice de la Roşia Montană. 10 ani 
de cercetări arheologice miniere la Roşia 

Montană. Perspective de valorificare. 
Galeria Cătălina-Monuleşti

Universitatea ,,1 Decembrie 1918”Alba Iulia, 
Muzeul Naţional de Istorie a României,

Revista ,,Istorie şi Civilizaţie”
3-4 mai 2012

3. Simpozion In memoriam Ion Gavrilă 
Ogoranu (1923-2006)

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici- 

filiala Alba
Fundaţia “Ion Gavrilă Ogoranu”

25 mai 2012

4.

Masă rotundă: „Declanşarea procesului de 
colectivizare în judeţul Alba (1949-1952) şi 

forme de rezistenţă a ţărănimii faţă de 
aceasta”

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba,

25 mai 2012

5.
Simpozionul internațional ”Diyng and 

Death in 18th – 21st Century Europe (ed a 
V-a)

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
Asociația ”Amurg”, Direcția pentru Cultură și 

Patrimoniu Alba
6-8 septembrie

6. Simpozionul ”Ex libris în secolul XXI” Biblioteca ”Lucian Blaga” Alba Iulia 20 septembrie

7.
Sesiunea internațională ”Alcoholism and 

other addictions, historical and social issue 
(ed a IV –a)

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 13 - 15 noiembrie

8.
Sesiunea ştiinţifică “Unitate, Continuitate şi 
Independenţă în istoria poporului român. 

94 de ani de la Marea Unire (1918-2012) “

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba

22 - 23 noiembrie 
2012

9. 
Simpozion: Monumente sculpturale din 

Dacia și provinciile limitrofe. Între artă și 
meșteșug.

Administrația Fondului Cultural Național 19 octombrie 
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Nr. Titlul Colaboratori Responsabil 
MNUAI

1. Trăind cu tradițiile: Cununa Grâului (25-29 
august)

Consiliul Județean Alba, Asociația ”Tradition 
Group”/Centrul de Pregătire Profesională în 

Cultură București, Muzeul Național al Agriculturii, 
Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia, 

Parohia ortodoxă Bucerdea Vinoasă

Adriana Țuțuianu

2. ”CuBus și LaPas ... ieri despre 
alaltăieri” (25-30 iunie)

Consiliul Județean Alba, Asociația ”Tradition 
Group”/Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia
Adriana Țuțuianu

3. Tinutele istoriei II. Garda romana de la 
Apulum

Administratia Fondului Cultural National Tudor Roșu

4.
”Între util şi estetic – Scrisul la Apulum. 

Redescoperind patrimoniul local și 
universal”

Administratia Fondului Cultural National George Bounegru

5. Monumente de cult din patrimoniul cultural 
al judeţului Alba, Zona Blaj Consiliul Județean Alba Ana Dumitran

6. „Apulum Praetorium Consularis” MCPN prin MNIT Cluj Napoca Inel Constantin

7. 
Proiect de cercetare arheologică civilizația 
romană și medieval-timpurie pe teritoriul 

județului Alba
Fonduri private și parteneri Cristinel Fântâneanu, 

Gabriel Rustoiu

8 Repertoriului periodicelor străine intrate în 
bibliotecile din România

Biblioteca Naţională a României Carmen Stînea

9. Catalogul cărţilor străine intrate în 
bibliotecile din România

Biblioteca Naţională a României Carmen Stînea

10. 
Cercetarea arheologică din situl neolitic de 

la Tărtăria
MCPN, Muzeul Naţional Brukenthal şi 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Cristinel Fântâneanu

11
Cercetare arheologică de teren si aero 
fotografie in Transilvania (cofinanțat de 

MNUAI)

Universitatea Eotvos Lorand Budapesta, 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Institutul 

de Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca, Muzeul 
Județean Mureș Tg. Mureș, Muzeul Național 

Secuiesc Sf. Gheorghe, DJCPN Alba

Gabriel Rustoiu

12 “Bronze Age Transylvania Survey: Trascau 
Mountains and Mureş valley connections”

Muzeul de Antropologie al Universitatii din 
Michigan (SUA)

Horia Ciugudean

3. Proiecte ştiinţifice și culturale de promovare a patrimoniului cultural naţional finanţate 
de terţi

59



Nr. Titlul Colaboratori Responsabil 
MNUAI

13

Proiect de cercetare european (Marie 
Curie Initial Training Networks FP7-

People-2007-1-1-ITN): “Forging Identities - 
The Mobility of Culture in Bronze Age 

Europe”

UE/ Archaeology, University of Aarhus, 
Danemarca; Department of Archaeology and 

Ancient History, University of Gotheborg, Suedia; 
Eurasia – departement of the German 

Archaeological Institute; The Free University Berlin, 
Germania;  Institute of Pre-and Protohistorical 

Archaeology at the University of Kiel, Germania; 
Department of Archaeology of Cambridge, Anglia;  
School of History and Archaeology Department of 
Archaeology Aristotelian University of Thessaloniki, 

Grecia; Department of Archaeology, School of 
Humanities University of Southampton, Anglia;  
Institute of Forensiec Medicine, Laboratory of 

Biological Anthropology, „The Panum Institute”, 
University of Copenhagen, Danemarca; Deutsches 
Bergau-Museum, Forschungsstelle Archäologie und 

Materialwissenschaften Fachbereich 
Archäometallurgie, Bochum, Germania; Natural 

History Museum Vienna, Department of 
Anthropology, Austria; Institute of Archaeology 
and Ancient History, Archaeological Research 

Laboratory, „The Wallenberg laboratory”, 
University of Stockholm, Suedia; High 

Anthropological School, Department of 
Archaeology, Chişinău, Rep. Moldova; 

Archaeological Institute of the Slovak Academy of 
Sciences in Nitra, Slovacia; Department of 

Archaeology, University of Bratislava, Slovacia; 
Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University 
Poznań, Polonia; Department of Archaeology and 

Samí Studies, University of Umea, Suedia; 
Moesgaard Museum, Aarhus; Matrica Museum, 

Ungaria.

Horia Ciugudean

14.

Proiect de cercetare internaţional: “Bronzul 
târziu în sud-vestul Transilvaniei: Habitatul, 

exploatarea resurselor naturale şi 
metalurgia bronzului“

Universitatea din Mainz, Eurasien Abteilung – 
Berlin, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei 

Cluj-Napoca
Horia Ciugudean

15 Conservarea si valorificarea Documentelor 
Unirii

Administratia Fondului Cultural National Alexandru Știrban

16.

Proiect de cerceatre arheologică preventivă 
preventivă pentru Culoarul IV Pan-

European, pe teritoriul județului Alba – 
15.03.2012 – 01.10.2012

CNADR Inel Constantin

17.
Atitudine şi Implicare-Patrimoniul cultural al 
judeţului Alba, ediţia a III-a (protopopiatul 

Aiud)

CJ Alba/Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor 
Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Naţional Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română Alba Iulia

Inel Constantin
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Nr. Titlul Data și locul Parteneri

1.
Tabăra de specialitate în restaurarea 

monumentelor istorice 16-24 septembrie – spațiile RYMA

Asociația RYMA
Universitatea ”1 
Decembrie 1918” 

Alba Iulia

2.
Bibliografia completă a periodicelor vechi 

(1780-1946) din Biblioteca Veche a 
Muzeului

Ianuarie-decembrie

3. Program de cercetare etnografică Ianuarie-decembrie

4.
Cărţile didactice de secol al XIX-lea din 
colecţia Bibliotecii Muzeului Naţional al 

unirii. Valenţe lingvistice şi educative
Ianuarie-decembrie

5. Conştiinţă şi acţiune politică în Transilvania 
(1848-1918).

Martie – decembrie

6. Proiect de cercetare sociologică Ianuarie-decembrie

7. A cunoaște, a iubi patrimoniul cultural al 
județului Alba.

Ianuarie-decembrie
Rețeaua expozițiilor 

etnografice din județul 
Alba

8. Pictura românească în județul Alba până la 
mijlocul secolului al XIX lea

Ianuarie-decembrie

9. Noaptea Muzeelor - „Noaptea în care 
istoria prinde viaţă”

19 mai 2012

Primăria Municipiului 
Alba Iulia, Direcţia 
Judeţeană pentru 

Cultură şi Patrimoniu 
Naţional Alba, Alba 

TV, Unirea, 
Albaiulianul, Pro 

Alba, Atlas  fm, STP.

4. Proiecte ştiinţifice și culturale de promovare a patrimoniului cultural naţional finanţate 
din resurse proprii

5. Publicații
 

1.(Ota(R.,(De(la(canabele(legiunii(a(XIII=a(Gemina(la(
Municipium(Septimium(Apulense,(Ed.(Altip,(Alba(
Iulia,(2012.
2.(Ana(Dumitran,(Károly=Fülöp(Szöcs,(Elena(Băjenaru,(
Icoane(pe(sticlă(din(Transilvania.(Colecţia(Szöcs,(
Editura(Altip,(Alba(Iulia.

3.(Adriana(Ţuţuianu,(Ana(Dumitran,(Dan(Anghel,(Din(
Patrimoniu(Cultural(Naţional(=(Buciumănimea(şi(
Mocănimea(Văii(Ampoiulu,(Alba(Iulia,(2012(
4.(Adriana(Ţuţuianu,(Ana(Maria(Grigoruţ,(Din(
patrimoniu(culinaral(Judeţului(Alba...preparatele(din(
grâu(şi(făină,(Alba(Iulia,(2012(
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5.(Adriana(Ţuţuianu,(Ana(Maria(Grigoruţ,(Din(
patrimoniul(cultural(al(judeţului(alba(–(Costumul((
popular(din(expoziţiile(etnografice,(Alba(Iulia,(2012
6.(Ionela(Simona(Mircea,(DesFaceri(ale(timpului.(Un(
secol(de(modă(în(imagini(de(epocă((1840=1947),(Alba(
Iulia,(Ed.(Unirea,(2012,(208(p.
7.(Ionela(Mircea,(Oana(Ilie,(Recurs(la(istorie.(
Generaţia(paşoptistă,(o(atitudine,(un(crez,(Alba(Iulia,(
2012
8.(Garda(romana(de(la(Apulum.(Legiunea(a(XIII=a(
Gemina,(Alba(Iulia,(2012.
9.(Colectiv,(Istoria(județului(Alba,(volum(patronat(de(
Consiliul(Județean(Alba((sub(tipar)
10.(S.(Cutean,(G.(Mircea,(Gh.(Fleșer,(Al.(Știrban,(
Catalog(Handy(100,(Alba(Iulia,(2012.

11.(S.(Cutean,(G.(Mircea,(Al.(Știrban(Catalog(Rudolf(
Schweitzer=(Cumpana,(Alba(Iulia,(2012.
12.(–(13.(Apulum,(XLIX,(series(Historia(et(
Patrimonium,(Apulum,(XLIX,(series(Archaeologica(et(
Anthropologica
14.(R.(Coibanu,(G.(Bounegru,(Între(uitil(și(estetic(–(
Scrisul(la(Apulum,(Alba(Iulia,(2012
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Nr. Titlul Finalitate

1.
Concursul istoric ”Alba Iulia, cealaltă 

capitală” Cocurs pe teme de istorie locală (2-6 aprilie). Participanți: Elevii din Alba Iulia

2. Străjeri ai cetăţilor transilvane
Școli participante: Şcoala gen. nr. 16, Braşov, jud. Braşov, Şcoala gen. nr. 2, 
Făgăraş, jud. Braşov,  Gimnaziu de Stat Victor Jinga, Sighişoara, jud. Mureş,  
Şcoala cu clasele I-VIII Axente Sever, Aiud, jud. Alba,  Şcoala cu clasele I-VIII 

nr. 20, Sibiu, jud. Sibiu

3. Educaţie prin cultură

Școli participante: Liceul de Muzică şi Arte plastice Alba Iulia, Colegiul Apulum 
Alba Iulia, Colegiul Horia, Cloşca şi Crişan Alba Iulia, Colegiul Militar Mihai 
Viteazul Alba Iulia, Seminarul Teologic Simion Ştefan, Colegiu Dionisie Pop 

Marţian Alba Iulia,  Univ. 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Colegiul David Prodan 
Cugir

4.
Concursul ”Turism cu manualele de 

istorie” (23-24 iunie) – organizat de 
Consiliul Județean Alba

Au participat 26 de echipe cu elevi de la școlile generale și liceele din județul 
Alba

5. Concursul ”Istoria Mea” (martie-mai) 
organizat de Consiliul Județean Alba

Concurs de eseuri și desen despre istoria locurilor natale. Au participat elevi ai 
claselor I-VIII din școlile din mediul rural al județului Alba

6. Săptămâna ”Școala Altfel” Au participat 10 000 de elevi din școli din toată țara

7.
„Clubul de lectură al elevilor într-o 
bibliotecă documentară centenară” 

Redescoperirea şi promovarea unor valori tradiţionale perene prin mijlocirea 
lecturii în Biblioteca Documentară a Muzeului. Desfăşurarea unor activităţi de 
informare-documentare într-o bibliotecă documentară. Participanți: Şcoala cu 

clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu”

8.
Restauratori de carte în devenire - atelier 
de lucru cu elevii liceelor din Alba Iulia

Deprinderea tehnicilor elementare de restaurare și conservare a cărții vechi. 
Participanți: Colegiul Tehnic Alexandru Domsa Alba Iulia, Scoala Ion 

Agarbiceanu Alba Iulia,  Scoala Vasile Goldis Alba Iulia, Gradinita nr. 13 Alba 
Iulia, Şcoala cu clasele I-VIII ,,Avram Iancu” Alba Iulia.

9. „Alba Iulia-capitala de suflet a românilor” 

Având următoarele activități: Costumul popular, Icoana transilvăneană, Lectii 
de istorie, vizita muzeu, Sala Unirii, cetate. Participanți: Şcoala cu clasele I-VIII 

„Vasile Goldiş, Şcoala cu clasele I-VIII  Miceşti, Şcoala cu clasele I-VIII  
Bărăbanţ, Liceul cu Program Sportiv Sebeş

10. ,,Cu gentuţa la muzeu” 

Pe parcursul a cinci întâlniri s-a realizat familiarizarea copiilor cu Muzeul ca 
instituţie, cunoaşterea specificului, a rolului acestuia, prin joc, comunicare şi 

activităţi practice. Grupe diferite de copii au desfăşurat următoarele activităţi: 
un tur al Muzeului, au pictat icoane pe sticlă, modelaj în lut şi restaurare 

ceramică, restaurare carte şi punerea în scenă a unui spectacol istoric sau 
folcloric specific zonelor din care provin copiii. Participanți: Gradiniţa cu P.P. 
NR. 11, 12, Gradiniţa Bucerdea Vinoasă, Grădiniţa ,,Dumbrava Minunată”.

11.
,,Copiii şi  ISTORIA”. Repere de 

muzeologie aplicată pe înțelesul copiilor.

Organizarea unor vizite și lecții demonstrative, realizate prin explicații 
diversificate și contactul nemijlocit al copiilor cu patrimoniul cultural național. 

Participanți: Grădiniţa cu P.P. NR. 13

12. ,,Istorie şi cultură tradiţională locală” Activitate: ,Icoana pe sticlă”. Participanți: Şcoala cu clasele I-VIII ,,Vasile 
Goldiş” Alba Iulia

6. Proiecte educaționale
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Nr. Titlul Finalitate

13.
“Călător în lumea Abecedarului şi a Cărţii 

de citire” Şcoala generală “Vasile Goldiş

14. ”Micul Folclorist” – colab. cu Colegiul 
Tehnic Apulum

Premierea elevilor

15. Cercul micilor iconari
Însusirea cunostintelor de pictura pe sticla si lemn, sub indrumarea specialistilor 
din cadrul M.N.U. Participanți: Sc. Avram Iancu, Sc. Ion Agarbiceanu, Colegiul 

Tehnic Apulum, Liceul economic D. P. Martian, Parohia " Petru si Pavel".

16. Formare profesională
Realizarea de practică studenţească în Biblioteca Muzeului, laboratoarele de și 
șantirele arheologice ale Muzeului. Participanți: studenți de la Universitatea ”1 

Decembrie 1918” Alba Iulia și Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

17. Școala de vară
Cursuri de pictură pe sticlă organizate la centrele  catehetice de la Cut, Hăpria, 

Limba, Micești, Stremț, Asociația ”Nașterea Maicii Domnului” din Galda de 
Jos, Parohia ortodoxă ”Petru și Pavel” Alba Iulia. Participanți: 250 de copii.

18. Povestea lui Horea spusă de Horea Scortă istorie a răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan povestită de personajul 
Horea la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” în 28 februarie

19. Reeducare și reintegrare social Realizarea de expuneri și expoziții la Penitenciarul de maximă siguranță Aiud. 

20. Evocări istorice

Evocarea unor evenimente istorice: 150 de ani de la întrunirea primului 
Parlament al României, Conferinta  PNR si elaborarea memorandului romanilor 

din Transilvaia, 95 de ani de la luptele de la Marasti, Marasesti si Oituz, 
Romania in al doilea Razboi Mondial. Batalia Staligradului, Ziua Europei, 

Supliciul lui Horea și Cloșca din 28 februarie etc. prin deplasarea muzeografilor 
la școlile din județ sau cu ocazia diferitelor evenimente în exteriorul spațiilor 

muzeului.

21. 153 de ani de la ”Mica Unire” Evocarea Unirii Țărilor Române la Sala Unirii în 24 ianuarie

22.
Universități Economice de Vară Alba Iulia, 

”Călători prin istorie în cealaltă 
capitală” (3-9 septembrie)

În cadrul școlii de vară a Academiei de Studii Economice București s-au 
organizat o serie de activități: pictură pe sticlă, restaurare – conservare carte 

veche, concurs pe teme istorice și turistice locale.
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Nr. Titlul Organizator Perioada

1. Recital de muzică folk: + Noi
Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud, 

Fundația InterArt
12 ianuarie

2. Șezătoare Asociația Prietenii Muzeului Unirii 12 ianuarie

3. Spectacol dedicat zilei de 24 ianuarie Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba 
Iulia

24 ianuarie

4. Şezătoarea de la poalele Ţibleşului

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”Alba, 
Asociaţia Artă şi Tradiţii Meşteşugăreşti Alba, 
Asociaţia Prietenii Muzeului  Unirii, Asociaţia 

Folclorică Ţibleşul

10 februarie 2012

5.
Spectacol folcloric de Dragobete – obiceiul 

popular ”Sânvăsâiul”
Asociația Prietenii Muzeului Unirii,

Ansamblul folcloric din Galda de Jos
24 februarie la Sala Unirii

6.
Spectacol folcloric de Dragobete - 

Șezătoare tradițională
Școala generală nr. 6 Alba Iulia, Grădinița nr. 

11 Alba Iulia
24 februarie în expoziția 

de etnografie

7.

Microrecital vocal și instrumental al clasei 
de canto a prof Ioan Chiciudea, a clasei de 
vioară a prof. Mariana Lungu și a clasei de 

pian a prof. Berta Budău de la Liceul de 
Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia 8 martie

8. Concertul eveniment ,,ROOTS,, susţinut de 
Mike Godoroja & Blue Spirit

Asociaţia Cultur’Art 30 martie 2012

9.
”Lumină lină” concert de muzică și poezie 
în interpretarea lui Grigore Leșe și Victor 

Rebenciuc
Asociația ”Prietenii Muzeului Unirii” Alba Iulia 6 mai

10. Concert de muzică medievală şi 
renascentistă Nomen  est omen

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional 
Alba , Alba TV, Unirea, Albaiulianul, Pro Alba, 

Atlas  fm, STP.

19 mai 2012

11. Recital de jazz susținut de formația Cafe 
Noir

Primăria Municipiului Alba Iulia, Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional 
Alba, Alba TV, Unirea, Albaiulianul, Pro Alba, 

Atlas  fm, STP.

19 mai

12. Spectacol susținul de grupul folcloric 
”Dorul Chiciului” din Pănade

Asociația ”Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba”, 
Centrul de Cultură ”Augustin Bena”, Asociația 

”Timotei Cipariu” ASTRA Blaj, Primăria comunei 
Sâncel, Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” 
Alba, TVR Cluj, Asociația ”Prietenii Muzeului 

Unirii”

14 noiembrie

13.

Stagiunea Skepsis:
Ursul (A.P. Cehov) – Sala Unirii

Căsătorie cu de-a sila, de Moliere 

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia

19 mai

5 august

7. Proiecte de promovare a culturii – arta spectacolelor
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Nr. Titlul Organizator Perioada

14.
Concert pentru patru harpe – White Harps 

Quartet

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 
Păpuși ”Prichindel”, Liceul de Muzică și Arte 

Plastice Alba Iulia

13 decembrie

15. Concert ”JazziBIT Timișoara

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 
Păpuși ”Prichindel”, Liceul de Muzică și Arte 

Plastice Alba Iulia

14 decembrie

16.
Concert Mr. Bad Guy – Ovidiu Pârjol & 

band

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 
Păpuși ”Prichindel”, Liceul de Muzică și Arte 

Plastice Alba Iulia

15 decembrie

17.
Spectacol de teatru ”Oo!” – Teatrul 

Tineretului Piatra Neamț

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 
Păpuși ”Prichindel”, Liceul de Muzică și Arte 

Plastice Alba Iulia

16 decembrie

18.
Concert de colinde românești ”Mureșul lin” 
interpreți: Petriman Ștefan, Stănilă Ovidiu, 
Crăciun Claudiu, Georgeta și Nicolae Plută

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 
Păpuși ”Prichindel”, Liceul de Muzică și Arte 

Plastice Alba Iulia

16 decembrie

19.
Spectacol de Crăciun al Centrului Cultural 

”Augustin Bena”

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 
Păpuși ”Prichindel”, Liceul de Muzică și Arte 

Plastice Alba Iulia

17 decembrie

20. Concert Wave

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

17 decembrie

21.
Spectacol de colinde al copiilor de la 

Palatul Copiilor Alba Iulia

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

18 decembrie

22.
Teatrul de Păpuși Alba Iulia cu piesa 

”Zulenca”

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

19 decembrie

23. Concert ”The Classic Ones”

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

19 decembrie

24. Concert White City Band

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

20 decembrie
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Nr. Titlul Organizator Perioada

26.
Concert Școala Alba Jazz și Bohemian 

Groove

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

21 decembrie

27. Concert Acoustic Live

Asociația Cultur Art, Centrul Cultural Italian, 
Centru de Cultură ”Augustin Bena”, Teatrul de 

Păpuși ”Prichindel”
Liceul de Muzică și Arte Plastice Alba Iulia

22 decembrie

28. Legiunea a XIII-a Gemina. Tabara de iarna Primăria municipiului Alba Iulia 23 decembrie

8. Lansări de carte
 

1.(Carte(de(colorat((8(februarie)
2.(Lansarea(volumului(XLVIII(al(periodicului(Apulum(
(15(februarie(2012)
3.(Lansarea(DVD=ului(Liga(Anticomunistă=(Noi(nu(am(
avut(tinereţe((7(martie(2012)
4.(Ionela(Mircea,(DesFaceri(ale(timpului=Un(secol(de(
modă(şi(imagini(de(epocă(1840=1947((8(martie)
5.(Ioan(Hădărig,((Atingerea(singurătății((6(mai)
6.(S.(Cutean,(G.(Mircea,(Al.(Știrban(Lucrări(de(Rudolf(
Schweitzer=Cumpăna(din(colecţia(de(artă(a(Muzeului(
Naţional(al(Unirii(Alba(Iulia((30(mai)
7.(Îndrumătorul(Ucenicului(iconar.(Caiet(de(modele.(
(7(septembrie)
8.(R.(Coibanu,(G.(Bounegru,(Între(uitil(și(estetic(–(
Scrisul(la(Apulum((18(octombrie)

9.(Portul(tradițional(din(Pănade((14(noiembrie)
10.(Apulum(XLIX((22(noiembrie)
11.(Adriana(Ţuţuianu,(Ana(Maria(Grigoruţ,(Din(
patrimoniul(cultural(al(judeţului(alba(–(Costumul((
popular(din(expoziţiile(etnografice,(Alba(Iulia,(2012(
(19(decembrie)
12.(Garda(romana(de(la(Apulum.(Legiunea(a(XIII=a(
Gemina,(Alba(Iulia,(2012.
13.(S.(Cutean,(G.(Mircea,(Gh.(Fleșer,(Al.(Știrban,(
Catalog(Handy(100((8(iunie)
14.(„Patrimoniu(cultural(al(românilor(din(Voivodina.(
Mărturii”((30(noiembrie)
15.(Catalog(Gheorghe(Suciu:(Flori(şi(ulcele(de(
altcândva((Candid(elogiu(al(neoliticului)((9(mai)

9. Activităţi de restaurare, canservare clasare
 

A.*Laboratorul*de*restaurare*metale,*ceramică,*

textile:

S=au(restaurat(și(conservat:
Piese(textile:(44(buc.
Icoane(pe(sticlă(și(piese(de(cult(din(lemn:(62(buc.
Piese(din(ceramică,(teracotă,(piatră,(metal:(430(buc.
Piese(conservate:(167(piese
125(fișe(conservare
Realizarea(de(replici(în(laboratoarele(de(restaurare=
conservare:(120(icoane;(266(buc

B.*Centrul*Naţional*de*Restaurare*a*Cărţii*Vechi:

–(s=au(restaurant(un(număr(de(14100(de(pagini(carte(
veche((sec(XV=XIX)(și(45(de(documente
Dezinfecţie=(desprăfuire(=60(volume
Legătură(modernă(=(spiralare(=18000(pagini
(=plastifiere=(600(pagini

C.*Clasare:

=(s=au(întocmit(52(dosare(de(clasare
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10. Activităţi de relații cu publicul
 

A. Deservirea*cititorilor*în*cadrul*bibliotecii*muzeului:*au*existat*260*de*solicitări*a*3983*volume.
B. Au*fost*organizate*7*conferinţe*de*presă.
C. \*administrare*blog:
(http://muzeuluniriialbaiulia.ablog.ro/
=(administrare(cont(de(socializare(http://www.facebook.com/
=(administrare(blog:(http://apulumarchaeology.wordpress.com/
=(creare(și(abministrare:(www.facebook.com/Garda(Apulum

11. Participarea la târguri, festivaluri, concursuri:
 

1.(Festivalul(Național(”La(Porțile(Apusenilor”.(ed.(a(
IV=a((27(aprilie)
2.(Zilele(Cetăţii(Alba(Carolina((28(aprilie=5(mai(
2012)
3.(Alba(Jazz(Festival((18=20(mai)
4.(Zilele(Orașului(Alba(Iulia((25=27(mai)
5.(Serbările(Câlnicului((26(=(27(mai)
6.(Festivalul(Internaţional(“Alb(=(Umor”((8=9(iunie(
2012)
7.(Festivalul(Cetăților(Dacice,(Cetatea(de(Baltă(
(14=15(iulie)

8.(Târgul(meșterilor(populari(din(cetatea(Marii(
Unirii((1=2(septembrie)
9.(Târgul(de(Turism(Rural(–(Albac((8=9(septembrie)
10.(Târgul(național(de(turism(București((15=18(
noiembrie)
11.(Concursul(internațional(de(machete(statice,(ed.(
a(II(–(a((24(–(25(noiembrie)
12.(Festivalul(iernii((13=23(decembrie)

12. Concluzii:

-  73 de expoziţii realizate (propuse 31)
-  9 simpozioane şi conferinţe dintre care 2 cu caracter internaţional
-  28 manifestări din sfera artei spectacolului
- 26 proiecte ştiinţifice și culturale de promovare a patrimoniului cultural 
naţional dintre care 4 internaţionale, şi alte 2 finanţate de MCPN, 3 de 
MCPN prin AFCN, 2 de MCPN, 1 prin Ministerul Transporturilor, 4 finanțate 
de Consiliul Județean Alba, 2 fonduri private, 9 din resurse proprii
- 16 publicaţii.
- 22 proiecte educaţionale.
- 15 lansări de carte.
- au fost restaurate 14.100 de pagini carte, 45 documente și 703 de obiecte 
de patrimoniu din sticlă, metal, textile, ceramică
- Deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului: au existat 260 de 
solicitări pentru 3.983 volume.
- au fost realizate 386 de produse pentru vânzare.
- apariţii în presa tipărită și online 1.497 ori.
- s-au organizat 7 conferințe de presă
- 70. 661 vizitatori (54.276 în 2011)
- venituri propuse de 1 220 000 lei și venituri realizate de 1 530 109 lei      
(1 431 057 lei în 2011)

2012

Un an bun pentru 
Muzeul Național al 

Unirii
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Centrul 
de 
Cultură
„Augustin 
Bena”

Folclor Tradiții PatrimoniuCentrul 
de 
Cultură
„Augustin 
Bena”

Fiii Satului

Centrul 
de 
Cultură
„Augustin 
Bena” Ansamblu 

Folcloric Zilele Orașului

Conservarea și 
promovarea 

culturii 
tradiționale

Centrul 
de 
Cultură
„Augustin 
Bena”

Școală de arte și 
meșteșuguri Cultură pentru 

Cultură

Conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale 

Anul( 2012( s=a( bucurat( de( o(
l argă( pa le tă( de( ac t iv i tă ţ i(
r ea l i za te( de( Serv i c iu l( de(
Conservare( şi( Promovare( a(
Culturii( Tradiţionale,( din( cadrul(
Centrului( de( Cultură( „Augustin(
Bena”(Alba.

Pe( parcursul( perioadei(
a n a l i z a t e( s = a( u r m ă r i t(
îmbunătăţirea( pregătirii( tuturor(
interpreţilor( şi( creatorilor(
individuali,(a( formaţiilor(artistice(
de(amatori(din(judeţ(participante(
la( Festivalul( –( concurs( „Cultură(
pentru( cultură”.( În( acest( sens,(
referenţii( de( specialitate( au(
îndrumat(şi(coordonat,(din(punct(
d e( v e d e r e( m e t o d o l o g i c(
festivalul\concurs* „Cultură*
pentru*cultură”.

Comunele( participante( în(
anul( 2012( la( concursul( „Cultură(
pentru( cu l tură”( au( fost( :(
Bucerdea( Grânoasă,( Câlnic,(
Ciuruleasa,(Cut,(Mirăslău,(Mogoş,(
Noşlac,( Pianu,( Poiana( Vadului,(
Rădeşti,( Roşia( de( Secaş,( Săsciori,(
Şpring,(Unirea(şi(Valea(Lungă.

În( mod( concret,( specialiştii(
serviciului( nostru( au( acordat(
a s i s t en ţ ă( d e( spe c i a l i t a t e(
formaţiilor( artistice( de( amatori(
d in( comune le( :( Bucerdea(
Grânoasă,( Cut,(Mirăslău,(Rădeşti,(
Roşia(de(Secaş,(Săsciori,(Unirea(şi(
Valea( Lungă,( comune( care( ne=au(
solicitat(sprijinul(şi(au(considerat(
oportună(prezenţa(noastră(acolo.

Pentru( buna( desfăşurare( a(
concursului,( judeţul( a( fost(
delimitat(în(4(zone(etnofolclorice(
Zona( Blaj,( Zona( Sebeş=( Cugir,(
Zona( Aiud( =(Ocna(Mureş(şi(Zona(
Zlatna(=(Câmpeni.(

Pentru( Zona( Blaj,( etapa(
zonală( a( concursului( ”Cultură(
pentru(cultură”( (s=a(desfăşurat(la(
Blaj=Câmpia(Libertăţii,(în(data(de(
1 3 . 0 5 . 2 0 1 2 ,( c o m u n e l e(
participante( fiind:( Bucerdea(
Grânoasă,(Roşia( de( Secaş,(Şpring(
şi(Valea(Lungă.

Comunele( câştigătoare( au(
fost:( Roşia( de( Secaş(locul( I),(
Bucerdea( Grânoasă(locul( II),(
Valea( Lungă( (locul( III)( şi( Şping(
(menţiune).(

P en t r u( Z ona( Z l a t n a( –(
Câmpen i ,( e t apa( zona l ă( a(

concursului( ”Cultură( pentru(
cultură”( s=a( desfăşurat( la(
Negrileasa=Poiana( cu( narcise,( în(
data( de( 20.05.2012,( comunele(
participante( fiind:( Ciuruleasa,(
Mogoş( ş i( Poiana( Vadulu i .(
Comunele( câştigătoare( au( fost:(
Ciuruleasa(locul( I),( Mogoş( (locul(
II)(şi(Poiana(Vadului(locul(III).

( Pentru( Zona( Sebeş( –( Cugir,(
etapa(zonală(a(avut(loc(la(Doştat,(
în( data( de( 27.05.2012,( iar(
comunele( participante( au( fost:(
Săsciori,( Cut,( Pianu( şi( Câlnic.(
Premiile( au( fost( obţinute( de(
comunele:( Săsciori(locul( I),(

În( anul( 2012,( Centrul( de(
cultură( Augustin( Bena( a(
desfăşurat(activităţi( multiple(
p r i n( c a r e( s = a( u rmă r i t(
valorificarea( şi( promovarea(
culturii( în( general,( iar(a( celei(
tradiţionale( în( mod( special,(
p unându = s e( a c c en t( p e(
ac t iv i ta tea( de( formare(
continuă,( organizarea( de(
evenimente( culturale( şi(
editarea( unor( lucrări( de(
specialitate.
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Manifestări de 
succes:

De( un( real( succes( se(
b u c u r ă( ş i( c e l e l a l t e(
manifestări( cultural=artistice(
din(judeţul(nostru( îndrumate(
şi( coordonate( de( referenţii(
serviciului( de( conservare( şi(
p r omo v a r e( a( c u l t u r i i(
tradiţionale:( Festivaluri( de(

folclor,( Fiii( satului,(
Zilele(oraşului.(

Formații și 
artiști 
cunoscuți

Una( dintre( direcţiile(
p r i o r i t a r e( î n( c a re( s = a(
manifestat( cu( excelenţă(
activitatea( serviciului( nostru(
a( fost( promovarea( la( nivel(

n a ţ i o n a l( a(
unor( formaţii(
a r t i s t i c e(
prestigioase,(
printre( care:(

ansamblul( „Doina( Moţului”(
din( Câmpeni,( formaţia( de(
dansuri( mixte( „Brădeana”(
din( Sohodol,( grupul( vocal(
bărbătesc( „Sâncelenii”( din(
S â n c e l( e t c .( c a r e( a u(
reprezentat( onorabil( judeţul(
Alba( la(unele( dintre(cele(mai(
prestigioase( manifestări(
c u l t u r a l =( a r t i s t i c e( a l e(
municipiului(Bucureşti.

Cut(locul( II),( Pianu( şi( Câlnic(locul(
III).

Pentru(Zona(Aiud=Ocna(Mureş,(
etapa( zonală( a( concursului(
”Cultură( pentru( cultură”( s=a(
desfăşurat( la( Fărău,( în( data( de(
0 3 . 0 6 . 2 0 1 2 ,( c o m u n e l e(

câştigătoare( fiind:( Rădeşti( (locul(
I),(Unirea(şi(Mirăslău((locul(II).((((((((((

Etapa( finală( a( concursului(
”Cultură( pentru( cultură”( s=a(
desfăşurat( în( data( de( 21( iulie(
2012,(în(localitatea(Avram(Iancu.

La( etapa( finală( au( participat(
cele(4(cămine(culturale(câştigătore(
ale( etapelor( zonale,( comunele(
câştigătoare( fiind( :( Ciuruleasa(
(locul( I),( Roşia( de( Secaş( (locul(II),(
Săsciori(locul( III)şi( Rădeşti(
(menţiune).

Proiectul( ”Cultură( pentru(
cultură”( şi=a( atins(scopul,( pe( de( o(
parte( prin( reabilitarea( căminelor(
culturale,( (iar(pe(de(altă(parte(prin(
menţinerea( tradiţiei( şi( implicit( a(
activităţii( formaţiilor( folclorice( de(
la(sate.

Fonduri nerambursabile
S=au( obținut( finanţări( de( la(

Administraţia( Fondului( Cultural(
Naţional( la( secţiunea( patrimoniu(

imaterial( pentru( proiectele( :(
Veste=n( ţară(ni( s=o(datu’(–(Colinde(
din( judeţul( Alba( (36.450( lei),(
Nunta( în( Transilvania( –( ed.aIIa(
(35.463(lei)(şi(Din(comoara(satelor(
=( folclor( literar( muzical( din(
s u b z o n a( P o d g o r i a( A l b e i(
(28.475lei).( De( asemenea,( a( fost(
finanțat(de(Administraţia(Fondului(
Cultural( Naţional( și( Proiectul(
METODA( DE( NA I( f i n a n ţ a t(
(partener( principal( –( participare(
a c t i v ă( î n( d e s f ă ş u r a r e a( ş i(
implementarea( proiectului( în( cele(
mai(bune(condiţii).

Promovare națională
Folclorul( judeţului( Alba( a( fost(

promovat( în( numeroase( emisiuni(
de( televiziune:( La( izvorul( dorului,(
Vetre( folclorice,( Seara( favorită( –(
F a v o r i t( – T V ,( C a s ă( d u l c e(
românească( =(TVRM,(Galele( TVRM(
–Televiziunea( România( de( Mâine,(
Tezaur( Folcloric( –( TVR( 1,( Vine(
Clujul(pe(la( noi(şi(Cântec(şi( sufet(=(
TVR(Cluj,(Hora(TV,(etc.

De( a semenea ,( vo lume le(
„Veste=n( ţară( ni( s=o( datu”,( „Din(
comoara( satelor”,( „Obiceiuri( de(
nuntă( din( Transilvania”( şi( cele(
d o u ă( D VD = u r i( c u( f i l m e l e(
documentare( au( fost( distribuite(
către( toate( Centrele( pentru(
Conservarea( şi( Promovarea(
Culturii(Tradiţionale(şi(Bibliotecile((
Judeţene(din(ţară.

În( ceea( ce( privește( aparițiile(
media,(doar(Ansamblul(Folcloric(a(
realizat,( singur,( peste( 26.500( de(
secunde( de( difuzare,( însumând(
147(de(apariții.

”Cultură pentru 

Cultură”

Festival conurs ce are ca scop promovarea culturii tradiționale și 
scoaterea la lumină tradițiilor specifice fiecăruia dintre satele județului Alba.

În anul 2012 au participat la acest festival comunele: Bucerdea 
Grânoasă, Câlnic, Ciuruleasa, Cut, Mirăslău, Mogoş, Noşlac, Pianu, Poiana 
Vadului, Rădeşti, Roşia de Secaş, Săsciori, Şpring, Unirea şi Valea Lungă.

Judeţul a fost delimitat în 4 zone etnofolclorice Zona Blaj, Zona Sebeş- 
Cugir, Zona Aiud - Ocna Mureş şi Zona Zlatna - Câmpeni., în fiecare dintre 
aceste zone desfășurându-se câte o etapă zonală/semifinală.

Etapa finală a concursului s-a desfăşurat pe 21 iulie 2012 în localitatea 
Avram Iancu, reunind cele 4 cămine culturale câştigătore ale etapelor zonale: 
Ciuruleasa (locul I), Roşia de Secaş (locul II), Săsciori (locul III) şi Rădeşti 
(menţiune).
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Parteneriate și colaborări
În( ceea( ce( priveşte( parteneriatele( şi( colaborările,( Serviciul( de(

conservare(şi(promovare(a(culturii(tradiţionale(a(încheiat(parteneriate(cu(
instituţii( din( judeţ( şi( din( ţară.( Astfel,( împreună( cu( Asociaţia( „Artă( şi(
Tradiţii(Meşteşugăreşti”Alba( în( cadrul(proiectului( „Lada( de(zestre”( s=au(
organizat( la( Sala( Unirii( evenimente( precum:( „Şezătoarea( de( la( poalele(
Ţibleşului”,( „Dragobetele,( sărbătoarea(dragostei( la( români”( având( drept(
scop( valorificarea( şi( promovarea( obiceiurilor( tradiţionale( din( judeţul(
Alba( şi( din( Transilvania.( De( asemenea( Serviciul( de( conservare( şi(
promovare(a(culturii(tradiţionale(a(participat(alături(de(Asociaţia(„Artă(şi(
Tradiţii( Meşteşugăreşti”( la( proiectul( „Şcoala( altfel( =( Să( ne( cunoaştem(
tradiţiile”( şi( la( prima( ediţie( a( Târgului(Meşterilor( Populari( din(Cetatea(
Marii(Uniri(ce( s=a(desfăşurat( la(Alba( Iulia( în( zilele( de(1(şi( 2(septembrie(
2012.

În( luna( decembrie( Serviciul( de( conservare( şi( promovare( a( culturii(
tradiţionale(a(participat(la(organizarea(şi(desfăşurarea(spectacolului(„Sus(
inima( români”,( dedicat( Zilei( Naţionale( a( României.( La( realizarea(
spectacolului( şi=au( adus( contribuţia( cele( mai( reprezentative( formaţii(
artistice(de(amatori(şi(ansambluri(folclorice( din( judeţul(Alba( şi(din( ţară,(
precum( şi( artişti( de( marcă( ai( folclorului( românesc.( De( asemenea,( la(
Spectacolul(de( colinde( „Deschide( uşa( creştine!”,( ce( a( reunit( nume(mari(
ale( folclorului(românesc( care( respectă( colinda( tradiţională( :( Ioan(Bocşa,(
Veta(Biriş( ,( Nicolae( Furdui(Iancu,( Ansamblul( folcloric( al( judeţului(Alba( ,(
Leontina(Farcaş(şi(„Muguri(de(tezaur”.(

Școala de arte și meșteșuguri
Cursurile( Școlii( de( Arte( și( Meșteșuguri( au( fost( frecventate,( în( anul(

școlar( 2011=2012,( de( un( număr( total( de( 628( cursanți( din( care( 371(
cursanți(la(clasele(externe(de(meșteșuguri(și(un(număr(de(257(cursanți(la(
clasele(cu(profil(artistic(situate(la(sediul(Centrului(de(Cultură.((

Față(de(anul(școlar(2010=2011(numărul(cursanților(la(clasele(externe(
de(meșteșuguri(este(mare( cu(95( cursanți,( iar(la( clasele( cu(profil( artistic,(
care( își( desfășoară( activitatea( la( sediul( Centrului( de( Cultură( ,,Augustin(

Tradiții străvechi au fost 
readuse la viațăClase de 

meșteșuguri:
Arta lemnului, țesut 
tradițional, ceramică-olărit, 
cusături-țesături
Au realizat numeroase 
expoziții, pe parcursul anului, 
cu obiectele realizate de cei 
ce studiază la aceste clase. 
Cursanții au participat în 
numeroase proiecte realizate 
de centrul de Cultură sau de 
organizații partenere, 
realizând demonstrații 
practice, expoziții, activități 
demonstrative.

Clasă de canto 
popular:
Cursanții acestei clase au 
participat la numeroase 
activități cultural-artistice 
organizate de Centrul de 
Cultură,,Augustin Bena” Alba, 
dar și la o serie de concursuri 
de folclor cu caracter 
județean, interjudețean și 
național unde au obținut 
premii importante. 

Clase de dansuri 
populare:
La Ocna Mureș, la Sohodol și 
la Fărău funcționează câte o 
clasă de dansuri populare ai 
căror elevi au participat la 
numeroase spectacole și 
activități demonstrative.

Clasă de inițiere în 
fanfară
funcționează la Petrești, 
într-o zonă renumită pentru 
fanfara sa.
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Bena”( Alba( ,( numărul( cursanților(
este( mai( mare( cu( ( 43( cursanți.(
Numărul(total(de(cursanți,(care(au(
parcurs( cursurile( ( serviciului(
Școala( de( Arte( și( Meșteșuguri( în(
anul( școlar( 2011=2012( este( mai(
ma r e( f a ț ă( d e( a nu l( ș c o l a r(
2010=2011(cu(137(cursanți.

În(anul( școlar(2012=2013( ( s=a(
extins(oferta( școlară( cu( încă( două(
discipline( și( anume:( Actorie( 1/2(
normă( d idact ică( ș i( Muzică(
bizantină( 1/2( normă( didactică( =
Alba(Iulia.(

O( componentă( importantă( a(
activității( școlii( o( constituie(
finalizarea( instruirii( artistice( a(
cursanților( prin( susținerea( unui(
examen(de( absolvire( pentru( toate(
disciplinele,( precum( și( integrarea(
acestora( în( mișcarea( artistică.(
P en t r u( r e a l i z a r e a( a c e s t o r(
obiective,( pe( ( parcursul( anului(
2012( s=au( derulat( o( serie( de((
proiecte,( parteneriate( și( activități(
cultural=artistice( cu( caracter(
j u d e ț e a n , n a ț i o n a l( d a r( ș i(
internațional( la( care( au( participat(
cursanții( noștri,( reușind( să( se(
claseze(pe(primele( locuri,(aducând(
un(mare( prestigiu(atât(Școlii(cât(și((
Centrului( de( Cultură( ,,Augustin(
Bena”,dar(și(județului(Alba.

Personalul( Școlii( de( Arte( și(
Meșteșuguri( din( cadrul( Centrului(
de( Cultură( ,,Augustin( Bena”( Alba,(
care( desfășoară( cursuri( de(
formare( continuă( în( domeniul(
a r t i s t i c( ș i( d e( î n s u ș i r e( a(
m e ș t e ș u g u r i l o r( p o p u l a r e(
tradiționale,( a( avut( de( îndeplinit(

proiecte( și( numeroase( participări(
la( manifestări( cultural=artistice(
organizate( de( Centrul( de( Cultură,(
dar(și(la(proiecte(în(parteneriat(cu(
alte(instituții.(

Clase de artă:
Canto muzică ușoară; clasă 
de chitară; calsă de design 
ambiental - pictură; clasă de 
pictură, grafică și design 
vestimentar; clasă de 
instrumente de suflat; clasă 
de pian, orga electronică și 
acordeon; calasă de artă 
fotografică - video - digitală; 
clasă de muzică bizantină; 
clasă de actorie. 

Cursanții( acestor( clase( au(
part ic ipat( în( anul( 2012( la(
numeroase( spectacole,( expoziții,(
acțiuni( demonstrative( și( alte(
manifestări( culturale( și( artistice.(
au( fost( numeroase( participări( la(
concursuri( și( festivaluri,( multe(
dintre(acestea(rezultând(în(premii(
importante( ce( fac( dovada( calității(
muncii(colectivului(de(la(Școala(de(
arte( și( mesirii( și( a( talentului( pe(
care(îl(au(tinerii(cursanți.

Programe culturale si editare 
tiparituri

Pe( parcursul( anului( 2012( s=a(
participat( la( toate( actiunile(
culturale(aprobate,(simpozioane(si(
colocvii( pe( teme( social( culturale(
organizate( de( catre( Centrul( de(
Cultura( ,,Augustin( Bena,,( Alba( in(
colaborare( cu( Consiliul( Judetean(
Alba( si( alti( parteneri( (scoli,(
institutii( de( cultura( din( tara( si(
strainatate,( institutii(publice( si(de(
cult(si(parteneri(media.

Au( fost( initiate,( organizate( si(
puse( in( practica( ( actiunile(
culturale,( cu( implicare( directa(
materializate( prin( sistematizarea(
si( editarea( informatiei,( precum( si(
realizarea(arhivei(centrului.

Instituția( a( contribuit( la(
r e a l i z a r e a( F e s t i v a l u l u i(
International( de( Fanfara,( editia( a(
III=a,( festivalul( avand( un( real(
succes( in( randul( comunitatii(
locale.

Arhiva( de( imagine(a(Centrului(
(foto,( video,( audio),( realizata( cu(
ocazia( participari i( la( toate(
actiunile( Centrului( in( colaborare(
cu(Consiliul(Judetean(Alba,( (este(in(
curs(de( finalizare( si(de( stocare( pe(
supor t( DVD .( Toa t e( a c e s t e(
materiale(au(fost(prelucrate( si(vor(
fi(arhivate(in(vederea(valorificarii/
promovarii(si(prezentarii(acestora(
in( cadrul( unor( seminarii,( colocvii(
(ex:( Colocviile( de( Etnografie( si(
Folclor).

Ansamblul Folcloric al 
Județului Alba 

A( participat( la( numeroase(
spectacole,( recitaluri,( momeente(
artistice,( concursuri( și( emisiuni(
radio=tv,(atât(în(județ(cât(și(în(țară.(
Apariţiile( radio(şi( tv(în( anul(2012(
ale( ansamblului(au(însemnat(circa((
26.500( de( secunde( de( difuzare(
(aproximativ(147(de(difuzări(radio(
şi( tv)( a(melodiilor( interpretate( de(
artiştii(ansamblului.

Fanfara județului Alba
A( participat( la( circa( 20( de(

evenimente( publice( de( amploare,(
unele( dintre( aceste( incluzând( și(
c e remon ia l e( de( r id i care( a(
drapelului(național(și(depunere(de(
coroane( de( flori.( A( realizat((
numeroase(spectacole,(recitaluri(și(
concerte,( fiind( prezentă( la( toate(
evenimentele( importante( din(
județul(Alba.

Cursanți numeroși și 
profile noi:
- 628 de cursanți, din care 
371 la clasele externe de 
meșteșuguri

- cu 95 de cursanți mai mult 
față de anul trecut la clasele 
externe și cu 43 mai mult la 
clasele din Alba Iulia

-  două noi profile la Alba 
Iulia: Actorie și Muzică 
bizantină 
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În# anul# 2012# activitatea#
Consiliului# Judeţean# Alba# în#
domeniul# relaţiilor# internaţionale#
s:a# concretizat# în# proiecte# şi#
acţiuni# destinate# continuării#
r e l a ţ i i l o r# d e# c o o p e r a r e#
descentralizată# între# Judeţul# Alba##
şi# departamentele# La# Manche,#
respectiv# Rhône# din# # Franţa,#
precum#şi#cu#provinciile,# regiunile#
şi# judeţele# înfrăţite# din# Serbia,#
Italia# şi# Ungaria,# precum# și# pe#
p a r t i c i p a r e a# l a# s em ina r i i ,#
con fer in ţe# ş i# r eun iun i# a l e#
organismelor# internaţionale# în#
care# Consiliul# Judeţean# Alba# este#
membru# cu# drepturi# depline:#
Ansamblul# Regiunilor# Europene#
(ARE)# şi# Ansamblul# Regiunilor#
Europene# Viti:vinicole# (AREV).# S:
au# efectuat# vizite# de# lucru# în#
judeţele,# provinciile# şi# regiunile#
partenere# ale# Judeţului# Alba,#
precum#și#numeroase#activităţi#de#
traducere# şi# corespondenţă# cu#
partenerii# externi,# pregătire# de#
vizite# și#pegărire# pentru#primirea#
de#delegații#externe.

Cooperarea cu departamentul 
La Manche, Franța

A# 6:a# ediție# a# proiectului#
„Alba&–&La&Manche,&de&la&teorie& la&
practică”,# al# cărui# obiectiv# este#
o rgan i zarea ,# pe# p r inc ip iu l#
reciprocităţii ,# a# unor# stagii#
profesionale# pentru# studenţi# ai#
Universităţii# „1# Decembrie# 1918”#
din# Alba# Iulia# şi# ai# Institutului#
Universitar# de# Tehnologie# (IUT)#
din# Cherbourg# –# La# Manche,# în#
instituţii# sau# firme# din# Judeţul#
Alba# şi# din# Departamentul# La#
Manche.# Astfel,# în# perioada# 25#
martie#–#04#mai,#două#studente#ale#
Universității# din# Alba# Iulia# au#
urmat# stagii# de# formare# la#
în t repr inderea# Technopo le#
Cherbourg# Normandie# şi# la#
cabinetul# de# avocatură# SCP#
Jurimanche# Louzeau:Martin:
Piedagnel# din# Cherbourg.# Iar,# în#
perioada# 02#aprilie#–#08# iunie,# doi#
studenţi# ai# IUT# Cherbourg# au#
desfășurat# stagii# profesionale#
a x a t e# p e# e l e c t r o n i c ă# :#

automatizare# şi# informatică#
industrială# la# Bosch# Rexroth#
România# :# Blaj# și# ECOVOLT#
România##:#Alba#Iulia.#

În# perioada# 22# :# 29# iunie,# a#
avut# loc# cea# de:a# patra# ediţie# a#
Universităţii+ de+ Vară# –# Alba#
2012.# În# cadrul# acestui# proiect,# a#
cărui# tematică# a# fost# istorie,#
patrimoniu#şi#tradiţii,#6#studenţi#ai#
I n s t i t u t u l# U n i v e r s i t a r# d e#

Proiectul de schimb de studenți 
pentru efectuarea de stagii de 
practică, între Universitatea 
din Alba Iulia și Institutul 
Universitar de Tehnologie din 
Cherbourg, Manche, Franța, a 
ajuns la a șasea ediție
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Tehnologie# din# Cherbourg,# au#
participat# la# cursurile,# seminarile#
şi# la# vizitele# tematice# legate# de#
subiectele# abordate,# organizate# în#
cadrul#acestei#universităţi#de#vară.#

Pentru#a#se# impregna#cât#mai#
profund# cu# cultura# ţării,# au# fost#
cazaţi# în# familii# cu# care# au# legat,#
toţi,# solide# legături# de# prietenie.#
Sejurul#studenţilor#din#La#Manche,#
foarte# dens# şi# diversificat,# le:a#
permis#să# descopere# Judeţul#Alba,#
patrimoniul# şi# tradiţiile# sale.#
Partenerii# ai# acestui# proiect# au#
fost#şi#Asociaţiile#AMI#şi#SAMA.

A# continuat# și# în# anul# 2012#
colaborarea# între# cele# două#
admin is t ra ț i i# în+ domeniul+
arhitecturii+ și+ urbanismului.#
este# notabilă# în# acest# sens#
participarea# domnului# Emmanuel#
Fauchet,# director# al# CAUE# La#
Manche,# între# 09# şi# 14# iulie,# la#
Seminarul#final#al#Proiectului#Satul#
transilvan,# reper# al# identităţii#
locale# (proiect# implementat# de#
către# Asociaţia#AMI#în#parteneriat#
cu# Consiliul# Judeţean# Alba# şi# co:
finanţat# de# către# Ambasada#
Franţei# în# România)# şi# la# o# vizită#
de#lucru#în#Judeţul#Alba.#

Cu# această# ocazie# s:au# purtat#
discuţii# cu# specialişti# din# cadrul#
Consiliului#Judeţean#Alba,#pe#teme#
legate# de# acţiuni# şi# proiecte#
comune,# s:au# realizat#deplasări# în#
teritoriu#pentru#prezentarea# unor#
regulamente# de# urbanism# pentru#
regiunile# rurale# cu# influenţe#
săsești# şi# pentru# câteva# comune#
din#zona#Munţilor#Apuseni.#

V i z i t ă# d e# l u c r u# î n#
Departamentul#La#Manche,#în# luna#
septembrie,# pe# teme# legate# de:#
infrastructură# rutieră,# schimburi#
educaționale# și#la# nivel#de# tineret,#

turism,# protejarea# mediului# și#
valorificarea#site:urilor#naturale#şi#
istorice#protejate.#

Î n t â l n i r i l e# d e d i c a t e#
infrastructuri i# rut iere# s:au#
desfășurat#la# sediul#Prefecturii#La#
Manche,# în# centrul#operațional#de#
criză#dedicat#situațiilor#de#urgență#
rutiere# și# au# fost# structurate# pe#
două#părți:#prezentarea#sistemului#
de# organizare# și# funcționare# a#
sistemului# rutier# la# nivelul#

Departamentului# La# Manche# și#
p rezen tarea# s i s t emu lu i# de#
alarmare# și# intervenție# în# situații#
de# urgență# ce# afectează# sistemul#
rutier.# Între# reprezentanții# celor#
două# regiuni# a#avut# loc#un#schimb#
de# informații# foarte# util,# existând#
ocazia# de# a# discuta# pe# marginea#
unor#cazuri# concrete.# S:a# apreciat#
c a# b e n e f i c ă# d e z v o l t a r e a#
parteneriatului# dorindu:se# o#
intensificare# a# colaborării#pe#zona#
alertării# populației# în# situații# de#
criză#și#a#intervenției#în#condiții#de#
iarnă.

În# domeniul# educației# și#
schimburilor# la# nivel# de# tineret,#
delegația# Județului# Alba# a# vizitat#
I n s t i t u t u l# U n i v e r s i t a r# d e#
Tehnologie# (IUT)# Cherbourg# –#La#
Manche ,# unde# au# avut# loc#

î n t r e v e d e r i# c u# d i r e c t o r u l#
Institutului,# cu# responsabili# din#
cadrul# departamentului# de# Relații#
Internaționale,# precum# și# cu# un#
grup#de#studenți#care#au#participat#
la# schimburile# realizate# între# IUT#
ș i# J ude țu l# A l ba ,# r e spec t i v#
Universitatea#„1#Decembrie#1918”#
din#Alba#Iulia.

A# fost# apreciată# ca# deosebit#
de# utilă# și# necesară# continuarea#
programelor# de# schimb# de#
studenți#prin#intermediul#stagiilor#
de# formare# profesională,# dar# și#al#
universităţii# de# vară# ce# permite#
de s coper i r ea# cu l tu r i i# ș i# a#
tradițiilor# locale# din# cele# două#
teritorii.

Turismul# a# fost# un# alt# punct#
important# pe# agenda# reuniunilor,#
discuțiile#concentrându:se#în##jurul#
valorificării# patrimoniului# istoric.#
Departamanetul# La# Manche,# ca# și#
Județul#Alba,#este#deținătorul#unui#
sit# Vauban# și# al# unui# monument#
UNESCO.# S:au# efectuat# vizite# pe#
insula# Tahitou,# la# situl# Vauban,# și#
la# Abația# de# pe# Muntele# Saint#
Michel,#la#situl#UNESCO.#

P l e c â nd# d e# l a# a c e a s t ă#
mo ș t e n i r e# c omun ă ,# d e# l a#
parteneriatele# existente,# precum#
și# de# la# potențialul# de# promovare#
culturală#și#turistică#pe#care#aceste#
situri# istorice# îl# oferă,# s:a# lansat#
i d e e a# c r e ă r i i# u n# f e s t i v a l#
internațional# al# cetăților# Vauban,#
care# să# reunească,# anual,# prin#
rotație,# toate# aceste# situri# într:un#
eveniment# cultural# de# mare#
amploare.#

Delegația# Județului# Alba# a#
avut# ocazia# de# a# descoperi# și#
Parcul# Natural# Regional# „Marais#
du# Contentin# et#du#Bessin”,# # parc#
natural# ce#are# în#componență# și# o#
arie#protejată#Natura#2000.#Având#
în# vedere# că# și# Județul# Alba# a#

Noi domenii de colaborare au fost stabilite în anul 2012: alertarea 
populației în situații de urgență, velorificarea patrimoniului UNESCO și al 
siturilor Vauban, valorificarea parcurilor naturale și siturilor Natura 2000.

La Manche

  2012-2013
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Cooperare întrită

În anul 2012 s-a avut în 
vedere întărirea 
parteneriatelor internaționale 
ale județului Alba

La Manche, Franța
Au fost găsite noi teme de cooperare: 
punerea în valoare a siturilor Natura 
2000, UNESCO și Vauban

Rhone, Franța
O delegație va participa cu un stand 
de produse tradiționale la Târgul 
Apulum Agraria 2013

Tolna și Bacs-Kiskun, Ungaria
O nouă ediție a Taberei de dialog 
intercultural.

Friuli Venezia Giulia, Italia
Valorificarea istoriei comune din 
perioada migrațiilor italiene.

Vojvodina, Serbia
Tinerii din județul Alba participă 
anual la Tabăra Toleranței. Proiecte 
de valorizare a culturii românilor din 
Vojvodina.

Ialoveni, Republica Moldova
Un nou parteneriat ce vizează 
domenii ca: economie şi comerţ; 
agricultură şi viticultură; educaţie, 
ştiinţă şi sport; cultură; politici pentru 
tineri.

Ambasada Franței în România
Prima ediție „delocalizată” a suitei de 
conferințe „Întâlnirile de la Cluj” a 
cuprins o zi dedicată județului Alba.

Noi teme de cooperare
O delegație, la nivel politic, a 
Departamentului La Manche, ce-l va 
include și pe Președintele Consiliului 
General, se va deplasa la Alba Iulia 
în primăvara anului 2013, cu această 
ocazie fiind reînnoit și Protocolul de 
prietenie și cooperare semnat între 
cele două regiuni.

primit,# recent,# în# administrare# o#
astfel#de#arie#protejată,#subiectul#a#
fost# unul# foarte# important ,#
discutându:se# cu# specialiștii# din#
La# Manche# despre# modul# de#
funcționare# și# valorizare# al# unui#
astfel# de# parc,# precum# și# despre#
posibilitatea# colaborării# viitoare#
pe#această#temă.

O#altă#tematică#a#întâlnirilor#a#
constituit:o# vizitarea# Bibliotecii#
departamentale# din# Saint:Lo# și#
prezentarea# serviciilor# pe# care#
această# bibl iotecă# le# oferă#
p u b l i c u l u i ,# c u# a c c e n t# p e#
funcționarea#Bibliobus:ului,#având#
în#vedere# că#Județul#Alba#a#primit,#
prin# donație,# în# anul# 2011,# un#
astfel# de# vehicul# de# animație#
c u l t u r a l ă# d i n# p a r t e a#
Departamentului#La#Manche.

..# În#cadrul#întâlnirilor#de#lucru#
cu# responsabilii# politici# și# cu#
funcționarii# din# administrația#
departamentului# La# Manche# s:a#
reușit# conturarea# de# tematici#
comune# care# să# fie# abordate# prin#
i n t e rmed iu l# unor# p ro i ec te#
viitoare.#

La#finalul#vizitei#s:a# stabilit#că#
o# delegație,# la# nivel# politic,# a#
Departamentului# La# Manche,# ce:l#
va# include# și# pe# Președintele#
Consiliului# General,# se# va# deplasa#
la# Alba# Iulia# în# primăvara# anului#
2013,# cu# această# ocazie# fiind#
reînnoit#și#Protocolul#de# prietenie#

și# cooperare# semnat# între# cele#
două#regiuni.

Cooperarea cu departamentul 
Rhone, Franța

Pentru# continuarea# relaţiilor#
de# cooperare# cu# Departamentul#
Rhône,# Franţa# au# fost# organizate#
vizite#şi#întâlniri#de#lucru,#astfel:##

‣Aprilie,# 17:18# –# vizita# unei#
delegaţie# a# Consiliului# General# al#
Departamentului#Rhône# în#Judeţul#
Alba# pentru# o# scurtă# întâlnire# şi#
discuţii# cu# domnul# Ion# Dumitrel,#
Preşedintele# Consiliului# Judeţean#
A l b a ,# c u# r e p r e z en t an ţ i# a i#
Consiliului# Judeţean# Alba# şi# ai#
Asociaţiei#Alba#Afroda.

‣S e p t em b r i e ,# 1 3 : 1 6# –#
participarea# reprezentanţilor#
C o n s i l i u l u i# G e n e r a l# a l#
Departamentului# Rhône,# domnii:#
C h a r l e s# B R E C H A R D# –#
vicepreşedinte,# Paul# DELORME# –#
consil ier# general# ş i# Ol ivier#
DESMULES# –#Responsabil# acţiune#
internaţională# şi# umanitară,# la# o#
vizită# de# descoperire# în# Judeţul#
Alba,# cu# ocazia# Târgului# Apulum#
Agraria.# Urmare# a# acestei# vizite#
Departamentul#Rhône#va#participa#
la#ediţia#din#2013#a#acestui#târg#cu#
un# stand# de# produse# tradiţionale.

Punerea în valoare a siturilor 
naturale, Vauban și UNESCO 
este o nouă temă a cooperării 
Alba - La Manche. 
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Cooperarea cu județele Tolna și 
Bacs-Kiskun din Ungaria:

T a b ă r a# d e# d i a l o g#
intercultural”# al# cărei# obiectiv# a#
f o s t# f a c i l i t a r e a# r e a l i z ă r i i#
contactelor# între# tinerii# din#
Judeţul# Alba# şi# Judeţele# Tolna# şi#
B á c s : K i s k u n ,# p r e c u m# ş i#
promovarea# reciprocă# a# valorilor#
cultural:istorice# prin# intermediul#
schimburilor# interşcolare,# a#
continuat#cu#o#nouă#ediție.##

Caracterul#principal#al#acestui#
proiect# a# fost# unul# educativ:
recreativ,# ca# atare# acţiunile#
organizare# au# fost:# excursii# şi#
drumeţii;# întâlniri# cu# autorităţile#
locale,# cu#organizaţii#şi#grupuri#de#
tineri;# întreceri# sportive;# vizite# la#
muzee# şi# la# diverse# obiective#
turistice;# activităţi# de# agrement;#
programe# artistice# în# scopul#
promovării# imaginii# celor# trei#
judeţe.#

Beneficiarii# proiectului# au#
fost# 40# de# tineri# şi# adulţi# din#
Judeţul#Alba.#

O# altă# acțiune# notabilă# este#
participarea#unui#artist#din#Judeţul#
Alba,# în# luna# iunie,# la# Atelierul#
Creativ# de# Artă# Veránka# 2012,#
organizat# de# Judeţul# Bács:Kiskun#
şi# a# unui# artist# din# Judeţul# Bács:
Kiskun#la#Tabăra#Internaţională#de#
Artă# Plastică,# INTER:ART,# ediţia#
2012,#organizată#în#Judeţul#Alba.#

Au#mai#avut#loc#vizite#de#lucru#
şi# schimburi# de# experienţă#
reciproce#ale#specialiştilor#din#cele#
trei#judeţele#înfrăţite.

Cooperarea cu Regiunea Friuli 
Venezia Giulia din Italia:

În#luna#august# #reprezentanţi#
ai# Consiliului# Judeţean# Alba# şi# ai#
Muzeului# Naţional# al# Unirii# din#
Alba# Iulia# au# participat# la# o# serie#
de# întâlniri# de# lucru,# în# această#
regiune,# pentru# pregătirea# unei#
suite# de# conferinţe# organizate# în#
cadrul#proiectului# „Tera# di#Mezo”,#
proiect# implementat# de# Asociaţia#
Culturală# „Gentes”# din# Italia# şi# în#

cadrul# căruia# România# a# fost#
desemnată#invitat#de#onoare.#

Conferința# a# avut# loc# în#
t o a m n a# a n u l u i# 2 0 1 2 ,#
reprezentanții# Muzeului# Unirii#
făcând# mai# multe# prezentăripe#
tema# migraţiilor# şi# al# relaţiilor#
economice# între# Friuli# Venezia#
Giulia# şi# România,# în# special#
Transilvania,# pe# tema# relaţiilor#
Țărilor# Române# cu# Europa# în#
perioada# secolelor# VII:XIX# și# al#
rolului#pe#care#acestea#l:au#jucat#în#
oprirea# invaziilor# și# apărarea#
țăr i lor# apusene .# A l te# teme#
prezentate# au# vizat# cooperarea#
culturală,# în# special# în# domeniul#
c o n s e r v ă r i i# o b i e c t e l o r# d e#
patrimoniu.# S:a# făcut#și#o# paralelă#
între# iconografia# ortodoxă# și# cea#
caolică,# reprezentanții# județului#
Alba# donându:le# partenerilor#
italieni#mai#multe# replici,#realizate#
de# Muzeul# Unirii,# ale# unor#icoane#
din#patrimoniul#județului#Alba.#
Parteneriatul cu Provincia 
Autonomă Voivodina, Serbia: 

În# cadrul# parteneriatului# cu#
Provincia# Autonomă# Voivodina,#
Republica# Serbia,# în# luna# mai,# o#
delegaţie# a# Judeţului# Alba# a#

participat# la# o# vizită# de# lucru# la#
Zrenianin,# la# invitaţia# Institutului#
de# Cultură# al# Românilor# din#
Voivodina.# Pe# agenda# de# lucru# a#
acestei# vizite# au# fost# cuprinse#
discuţii# pentru# concretizarea#
programului#de#colaborare# pentru#
perioada# iunie:decembrie# 2012,#

precum# şi#pentru#editarea# a# două#
cărţi# ale# Institutului# de# Cultură# al#
Românilor# din# Voivodina,# cu#
sprijinul# financiar# al# Consiliului#
Judeţean#Alba.#

Î n# b a z a# Î n ţ e l e g e r i i# d e#
Cooperare,# semnată# în#2011,#între#
Judeţu l# A lba# (România)# ş i#
Provincia# Autonomă# Voivodina#
(Republica# Serbia),# 6# tineri# din#
judeţul# Alba# au# fost# invitaţi# să#
participe# la# concursul# pentru# cea#
de:a# VI:a# ediţie# a# Taberei# de#
Toleranţă# a# Tinerilor# din# Oraşele#
şi# Regiunile# Bazinului# Dunărean.#
Tabăra,#cu#titlul#„Image:ul#regiunii#
dunărene# –# Image:ul# regiunii#
mele”,# s:a# desfăşurat# la# Backa#
Topola,# Republica# Serbia,# în#
perioada# 22:28# iul ie ,# f i ind#
organizată# de# către# Adunarea#
Provinciei#Autonome#Voivodina# şi#
Guvernul# Provinciei# Autonome#
Voivodina.#

J u d e ţ u l# A l b a# a# f o s t#
reprezentat# la# această# tabără#
internaţională# de# către# 6# studenţi#
ai# Universităţii# # # „1# Decembrie#
1918”# din# Alba# Iulia# care# au#
câştigat# concursul# organizat# de#
Provincia#Autonomă#Voivodina.#

Parteneriatul cu Raionul 
Ialoveni, Republica Moldova:

Anul% 2012% a% însemnat%
pentru% Consiliul% Judeţean% Alba%
şi% Semnarea% Înţelegerii% de%
Cooperare% între% judeţul% Alba%
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(România)% și% Raionul% Ialoveni%
(Republica%Moldova).

Parteneriatul% cu% Ialoveniul%
a% demarat% ca% urmare% a% unor%
contacte% la% nivelul% conducerii%
c e l o r% d o u ă% u n i t ă ţ i%
administrativIteritoriale.%

Astfel,% în% luna% august,% a%
avut% loc% o% vizită% oficială% a%
reprezentanţilor% Judeţului% Alba%
în% Ialoveni,% ocazie% cu% care% cele%
două% administraţii% au% semnat%
această% Înţelegere% ce% vizează%
domeni i% ca :% economie% ş i%
c om e r ţ ;% a g r i c u l t u r ă% ş i%
viticultură;% educaţie,% ştiinţă% şi%
sport;% cultură;% politici% pentru%
tineri.

În% luna% septembrie,% la%
invitaţia% Secţiei% de% Cultură% din%
cadrul% Consiliului% Raional%
Ialoveni,% reprezentanţi% ai%
Judeţului% Alba% au% participat% la%
Festivalul% Naţional% al% Cărţii% şi%
Lecturii.% Festivalul,% aflat% la% cea%
deIa%doua%ediţie,% sIa%desfăşurat%
sub% forma% unui% complex% de%
manifestări% culturale,% iar%
participarea% reprezentanţilor%
J u d e ţ u l u i% A l b a% l a% a c e s t%
eveniment% a% contribuit% la%
dezvoltarea% relaţiilor% culturale%
între%Alba%şi%Ialoveni.%

La% invitaţia% Preşedintelui%
Raionului%Ialoveni,%o%delegaţie%a%
Judeţului% Alba% a% participat,% în%
luna% octombrie,% la% o% vizită% de%
lucru% în% acest% raion.% Această%
vizită% a% fost% organizată% în%
c o n t e x t u l% p r e v e d e r i l o r%
Înţe leger i i% de% Cooperare%
semnate% între% Judeţul% Alba% şi%
Raionul% Ialoveni% şi% a% fost%
centrată%pe%domenii% de% interes%
comun,%respectiv:%administraţie%
publică,% cultură,% viticultură% şi%
proiecte%cu% finanţări% europene.%
La%această%vizită%au%participat%şi%
preşedintele% Asociaţiei% „Ţara%
Vinului”% şi% un% reprezentant% al%
ADR%Centru.

Întâlnirile de la Cluj 
(„Rencontres de Cluj”):

În tâ ln ir i le% de% la% C lu j%
reprezintă%o%suită%de%conferințe%
organizate% anual,% pe% teme% de%
actualitate% pentru%România,% de%

Ambasada% Franței% în% România%
și% Institutul% Francez% din% Cluj%
Napoca.

Ediţia% din% 2012% a% fost%
prima% ediție% în% care% întâlnirile%
sau%ținut%și%în%afara%Clujului,%o%zi%%
a% manifestărilor% fiind% alocată%
județului% Alba.% Tema% ediției% a%
fost:% ”Patrimoniul% şi% teritoriul,%
noile% resurse% ale%dezvoltării% în%
România”.

În% contextul% în% care% care%
nume roa s e% c o l e c t i v i t ă ţ i%
t e r i tor i a l e% româneş t i% se%
anga jează% în% va lor izarea%
patrimoniului% urban% sau% rural%
pentru% dezvoltarea% regiunilor%
lor,% Întâlnirile% Europene% de% la%
Cluj%2012%contribuie% la%această%
dinamică% explorând% felul% în%
care% patrimoniul% participă% la%
dezvoltarea% teritorială% şi%
impactul% pozitiv% al% acestuia%
asupra% economiei,% culturii,%
turismului%şi%situaţiei%locative.

Cum% poate% patrimoniul% să%
fie% vector% de% coeziune% socială,%
în% special% prin% favorizarea%
exprimării% cetăţeneşti% sau% a%
integrării%categoriilor%sociale%în%
dificultate?

Dacă% patrimoniul% este% un%
element%identitar% incontestabil,%
trebuie% analizate% condiţiile% în%
care% acesta% devine% un% atu%
pentru%dezvoltarea%teritorială.

P r i n% m u t u a l i z a r e a%
experienţelor% şi% a% mărturiilor%
din% Europa,% din% Franţa% şi% din%
R o m â n i a ,% c o n f e r i n ț a%
privilegiază% schimburile% de%
(bune)% practici% şi% de% activităţi%
realizate.
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Transparență decizională și petiții
Asigurarea) transparenţei)

decizionale)reprezintă) unul)dintre)
obiectivele) activităţiiConsiliului)
Județean)Alba.)

Mijloacele) de) realizare) a)
acestui)obiectiv)sunt:)mass)media,)
pagina) proprie) de) internet,)
avizierul.)

A) fost) pusă) la) dispoziţia)
tuturor) celor) interesaţi,) atât)
persoane)fizice)cât)şi)juridice)orice)
informaţie) de) interes) public)
solicitată) de) aceştia,) în) termenele)
prevăzute)de)lege.))

Informaţiile) furnizate) din)
oficiu) sunt) transmise) în) timp)real)
celor) interesaţi) prin) intermediul)
paginii) proprii) de) internet.) ) De)
asemenea,) siteEul) propriu) este)
utilizat)ca)mijloc)de)comunicare)cu)
consiliile) locale)ale)comunelor)din)
întreg) judeţul,) această) metodă)
f i ind) agreată) atât) de) către)
personalul)Consiliului)judeţean)cât)
şi)de)către)cel)al)consiliilor)locale.))

Pe)parcursul)anului)2012)sEau)
înregistrat))un)număr)de)84)petiţii.)
Din) totalul) petiţiilor,) 73%)au) fost)
adresate)direct)autorităţii)noastre,)
iar) restul) au) fost) primite) prin)
intermediul) altor) instituţii) şi)
autorităţi) (Preşedinţia) României,)
Guvernul) României,) Instituţia)
PrefectuluiEJudeţul)Alba,)ş.a.)

Din) numărul) total) de) petiţii)
adresate)Consiliului)judeţean)Alba,)
doar) 56%) au) fost) de) competenţa)
autorităţii) noastre,) celelalte)
necesitând) un) volum) de) muncă,)
pentru)documentare,) identificarea)
c a d r u l u i) l e g a l) a d e c v a t) ş i)
r e d i r e c ţ i o n a r e a) l o r) c ă t r e)
inst i tuţ i i le) sau) autori tăţ i le)
competente) (Direcţia) judeţeană) a)
Arhivelor)Naţionale) Alba,) Direcţia)
Generală) de) Asistenţă) Socială) şi)
Protecţia) Copilului) Alba,) primării,)
ITM) Alba,) SC) FEE) Electrica) Alba,)
ş .a .) ,) precum) şi) informarea)
petentului)şi)a)instituţiei)de)la)care)

sEa) primit) corespondenţa) asupra)
parcursului) scrisorii) şi) a) cadrului)
legislativ)care) justifică) redirijarea)
corespondenţei.

P rob l ema t i c a) abo rda t ă)
frecvent)în)aceste)petiţii)a)cuprins:)

‣ solicitări) de) sponsorizări) şi)
ajutoare) sociale) pentru) diferite)
cauze,
‣ r e c l a m a ţ i i) p r i v i n d)

diminuarea) sau) neacordarea)

84 de petiții înregistrate din care 
doar 56% au fost de competența 
Consiliului județean Alba.

Un număr însemnat al petițiilor îl 
constituie cele prin care se solicită 
ajutoare băneşti pentru repararea 
locuinţeisau probleme medicale.

Toate petițiile au fost rezolvate în 
termenul legal.

Mirum: Vivamus est ipsum, vehicula nec, 
feugiat rhoncus, accumsan id, nisl. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
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ajutorului) social) de) către)
primării) în) conformitate) cu)
prevederile) Legii) nr.) 416/2001)
privind)venitul)minim)garantat,)
‣ solicitări)de)locuinţe)sociale,)

fondur i) pentru) repararea)
locuinţei) sau) construirea) unei)
locuinţe)noi,
‣ n e p l a t a) î n s o ţ i t o r i l o r)

persoanelor)cu)handicap;
‣ neplata)drepturilor)cuvenite)

a s i s t e n ţ i l o r) m a t e r n a l i)
profesionişti,
‣ revendicări) de) terenuri)

agricole;
‣ eliberări)diverse) )acte,)copii)

după) atestatul) de) portarmă)
(foştii) angajaţi) ai) Corpului)
Gardienilor)Publici),
‣ solicitări) de) adeverinţe) cu)

sporurile) salariale) în) vederea)
recalculării)pensiilor,
‣ reclamaţii) referitoare) la)

încadrarea)în)grad)de)handicap,
‣ solicitări) de) intervenţii)

pentru) refacerea) infrastructurii)
rutiere,
‣ solicitări) fonduri) pentru)

extinderea) reţelei) de) curent)
electric,
‣ probleme) de) urbanism,)

disciplina)în)construcţii,)
‣ solicitare) sprijin) financiar)

pentru)achitarea)datoriilor,
‣ probleme) generate) de)

transporturile) de) capacităţi) şi)
greutăţ i) mari) pe) anumite)
sectoare)de)drum,
Din) numărul) total) de) petiţii,)

un) procent) semni f i ca t iv) î l)
reprezintă) solicitările) de) ajutoare)
b ă n e ş t i) p e n t r u) r e p a r a r e a)
locuinţei,)probleme)medicale.)

Solicitările)de)ajutoare)sociale)
au) fost) analizate) împreună) cu)
serviciile) de) asistenţă) socială)
specializate,) şi) au) fost) rezolvate)
f avorab i l) pr in) in termediu l)

Asociaţiei) ) Solidaritatea) Socială)
Alba,) în) limita) posibilităţilor)
financiare.

Răspunsul) la) petiţii) a) fost)
întocmit)şi)expediat) în)termen,)pe)
p a r c u r s u l) a n u l u i) 2 0 1 2)
neînregistrânduEse) reclamaţii)
privind) activitatea) de) soluţionare)
a)petiţiilor.

Furnizarea de informații de 
interes public; audiențe

Re f e r i t o r) l a) d omen i u l)
furnizării) informaţiei) de) interes)
public,) în) anul) 2012) au) fost)
înregistrate)un)număr)de)12)cereri)
prin) care) sEau) solicitat)copii) după)
anumite) documente) cum) ar) fi:)
autorizaţii) de) construire) si)
documentele) care) au) stat) la) baza)
eliberării) acestora,) certificate) de)
urbanism,) referitoare) la) trecerea)
în) proprietatea) statului) a) unor)
terenuri) sau) construcţii,) hotărâri)
ale) Consiliului) judeţean) Alba)
privind) parcelarea) unor) terenuri,)
a c te) p r i v ind) a t r ibu i rea) în)
proprietate) a) unor) terenuri)
conform) Legii) nr.18/1991,) PUG,)
PUZ,) PAT,) PATJ,) hărţi) turistice,)
copii) schiţe) de) sistematizare,)
documente) privind) retrocedarea)
u n o r) i m o b i l e ,) c o p i i) a l e)
proiectelor) unor) construcţii,)

informaţii) privind) respectarea)
cerinţelor)Legii)nr.)161/2003.

) De) asemenea) neEau) fost)
solicitate) din) partea) unor)agenţii,)
asociaţii)sau) fundaţii) informaţii)cu)
privire) la) fondurile) destinate)
activitătilor) de) tineret,) proiectele)
finanţate) din) fonduri) europene,)
informaţii) referitoare) la)modul)de)
cheltuire) a) banilor) publici ,)
c a l e nd a r u l) e v e n imen t e l o r)
organizate)de)Consiliul)judeţean.

) SEa) constatat) o) creştere) a)
solicitărilor) de) baze) de) date)
privind) coordonatele) de) contact)
ale) diverselor) instituţii) care)
funcţionează) pe) raza) judeţului)
nostru.)

Pe) lângă) solicitările) scrise,) au)
fost)înregistrate)şi)un)număr)de)53)
audienţe,)care)au)avut)aproximativ)
aceeaşi)tematică)cu)petiţiile)scrise.)

Numărul) real) al) cetăţenilor)
care)trec)pragul) instituţiei)noastre)
este) mult) mai) mare) şi) încercăm)
rezolvarea) tuturor) problemelor)
ridicate) de) aceştia) în) timp) real,))
stabilind) legătura) dintre) cetăţean)
şi) compartimentul) abilitat) să)
r e z o l v e) p r ob l ema .) A s t f e l ,)
majoritatea) problemelor) sunt)
rezolvate) pe) loc,) prin) discuţia)
directă)între)cei)interesaţi.

În anul 2012 au fost înregistrate 12 cereri de furnizare de informatii 
publice. Cele mai multe solicitau eliberarea de copii după diverse 
documente precum autorizații de construire sau certificate de urbanism. 
S-a constatat și o creștere semnificativă a numărului solicitărilor de baze 
de date cu coordonatele de contact ale instituțiilor de pe raza județului 
Alba. 12

Cereri privind informațiile 
de interes publici
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Pe)parcursul)anului)2012)au)
fost) culese,) corectate) si) tiparite)
17) numere) ale) Monitorului)
O f i c ia l) a l) Judetu lu i) A lba ,)
respectiv)numerele) ) 1E17/2012,)
care) cuprind) 226) ) hotarari) ale)
Consiliului) Judetean) Alba,) 67)
dispozitii) ale) Presedintelui)
Consiliului)Judetean)Alba)privind)
admiterea) cererii) de) schimbare)
de) nume/prenume) pe) cale)
administrativa) a) unor) persoane)
fizice;)constituire)si)reorganizare)
comisii;)eliberare)licente)trasee.)

De) a s emenea) au) f o s t)
p u b l i c a t e)
r a p o a r t e l e) d e)
a c t i v i t a t e) a l e)
presedintelui) si)
vicepresedintilor)
c o n s i l i u l u i)

judetean) si) ale) consilierilor)
judeteni,) precum) si) proceseleE
verbale) de) central izare) a)
v o t u r i l o r ,) c o n s t a t a r e a)
rezu l ta te lor) a l eger i lor) s i)
atribuirea) mandatului) pentru)
f unc t i a) de) P r e sed in t e) a l)
Consiliului) Judetean) Alba) si)
functia) de) consilier) judetean) si)
procese le Everba le) pr iv ind)
centralizarea)pe)judet)a)voturilor)
si) rezultatului) pentru) alegerea)
primarilor)si))a)consiliilor)locale.

Au) fost) publicate) pe) siteEul)
Cons i l iu lu i) Judetean) Alba)
Mon i t o a r e l e) O f i c i a l e) a l e)
Judetului) Alba) de) la) nr.) 1) la) nr.)
17/2012.)

Au) fost) studiate) si) arhivate)
Monitoarele) Oficiale) primite) de)
la)alte)consilii)judetene.

Arhiva
Pe) parcursul)anului)2012) in)

cadrul) Compartimentului) arhiva)
au) fost)desfasurate) urmatoarele)
activitati):

E) sEau) introdus) unitatile)
arhivistice) in) mape) in) vederea)

protejarii) lor)si)inlesnirii)cautarii)
documentelor)solicitate)pentru)a)
fi) consultate,) folosinduEse) 180)
mape) de) carton) ce) contin) 520)
unitati) arhivistice) cu) termen) de)
pastrare) permanent) si) 320) cutii)
de)carton)care)au)fost)asamblate,)
etichetate) si) in) care) au) fost)
introduse)960)unitati)arhivistice;

E) sEa) urmarit) modul) de)
aplicare) a) nomenclatorului)
arhivistic) pentru) constituirea)
corecta)a)arhivei)curente;

E)sEa)supravegheat)modul)de)
c o n s t i t u i r e) a) u n i t a t i l o r)
arhivistice,) precum) si) modul) de)
inventariere,) numerotare) si)
pregatire) pentru) predarea) la)
arhiva)unitatii.

Pe)parcursul)anului)2012)au)
fost)preluate)pe)baza)de)proceseE
verbale) si) inventare) un) numar)
de)1.480)unitati)arhivistice.

E) Au) fost) solutionate) 12)
cereri)privind)eliberarea)de)copii)
xerox) dupa) avizele) ) de) port)
arma,) ale) gardienilor)publici) ) in)
vederea) obtinerii) atestatului) de)
port)arma.

E) Au) fost) solutionate) 68) de)
petitii) conform) Ordonantei) nr.)
27/2002.))

E) A) fost) asigurata) evidenta)
tuturor) documentelor) intrate) si)
iesite) din) arhiva) in) vederea)
consultarii) pe) baza) registrului,))
astfel) ca) pana) la) 14) decembrie)
2012,) au) fost) scoase) din) arhiva)
pentru)a) fi) consultate)un)numar)
de)960)unitati)arhivistice.

E) SEau) selectionat) toate)
documentele)existente)in) arhiva,)
sEau) intocmit) documentele)
prevazute) de) lege) in) vederea)
predarii) acestora) pentru) retopit)
la)unitatile)de)colectare)a)hartiei,)
astfel)ca)3.160)unitati)arhivistice)
indeplinesc) aceste) condiții,)
conform)termenelor)de) pastrare)
prevazute)in)listele)de)inventare.

E SEau) cercetat)documentele)
d i n) d epo z i t) i n) v e d e r e a)
e l i b e r a r i i) c o p i i l o r) s i)
certificatelor) conforme) cu)
originalul,) solicitate)de)cetateni)
pentru) doband i rea) unor)
drepturi) in) conformitate) cu)

legile) in) vigoare,) astfel) ca) au)
fost)solutionate)276)cereri.

E)SEa) organizat)depozitul) de)
arhiva) si) au) fost) sistematizate)
d o c u m e n t e l e) c o n f o r m)
p r e v e d e r i l o r) l e g i s l a t i e i)
arhivistice)in)vigoare.

E) Au) fost) puse) la) dispozitia)
delegatului) Serviciul) Judetean)
Alba) al) Arhivelor) Nationale) cu)
prilejul) efectuarii) actiunii) de)
control)toate)datele,) informatiile)
si)documentele) solicitate)privind)
situatia) fondurilor) si) colectiilor)
create)si)detinute.

E) A u) f o s t) m u t a t e)
documentele) ce) au) apartinut)
Corpului) ) Gardienilor) Publici)
Alba,) ca) urmare) a) punerii) la)
dispozitie) a) unui) spatiu)destinat)
arhivei) in) sediul) Centrului)
Militar)Judetean)Alba.

E SEau) predat) la) Directia)
Judeteana) Alba) a) Arhivelor)
Nationale) un) numar) de) 1.120)
de)unitati)arhivistice) cu)termen)
de)pastrare)permanent.

Registratura
La) registratura) generala) au)

f o s t) i n r e g i s t r a t e) 1 7 . 2 69)
documente ,) reprezentand:)
adrese,) petitii,) sesizari,) cereri,)
citatii,)comunicari.)

Au) fost) expediate) prin)
registratura) generala) circa)
17.000) de) raspunsuri) la) adrese,)
petitii,) sesizari,) certificate) de)
urbanism) si) autorizatii) de)
construire.

Monitorul oficial al 

județului Alba

Arhivă
1.480 unitati 
arhivistice preluate în 
arhivă

960 unitati arhivistice 
extrase pentru consultare

3.160 unitati arhivistice selectate 
pentru reciclarea hârtiei

1.120 de unitati arhivistice predate 
pentru păstrare la Arhivele Naționale
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2012 Activitatea Serviciului Turism a Consiliului Judeţean Alba s-
a axat pe trei componente: dezvoltare, evenimente şi 
materiale de promovare.

Dezvoltare

Înfiinţarea şi susţinerea 
cercurilor şcolare de turism

Este) o) compoenentă) care) a)
progresat) pe) parcursul) anului)
2012.) În) perioada) 24) –) 31) iulie)
2012)a) fost)organizată)o)tabără) în)
Padiş)la) care)au)participat)elevi)şi)
profesori) coordonatori) de) la)
cercurile) de) turism) din) judeţul)
Alba) susţinute) de) Consil iul)
judeţean) Alba) şi) anume:) Colegiul)
Naţional)„Horea,) Cloşca) şi)Crişan”,)
Colegiul) Militar) Liceal) „Mihai)
Viteazul”) Alba) Iulia,) Colegiul)
Tehnic) Apulum) şi) Colegiul) Tehnic)
A iud ,) un) număr) de) 60) de)
persoane.) Cu)ocazia) acestei) tabere)
elevii) au)participat)la)drumeţii,)au)
desfăşurat) diferite) activităţi)

comune)şi)au)fost)instruiţi)de)către)
reprezentanţii) Salvamont) cu)
privire) la) comportamentul) pe)
munte.

De) asemenea) cu) ocazia) Zilei)
Mondia le) a) Tur ismului) s Ia)
organizat)o)nouă)întâlnire)cu)elevii)
care)au)fost)în)tabără)şi)colegii) lor,))
la) spaţiile) RYMA) din) Alba) Iulia,)
ocazie) cu) care) sIa) organizat) o)
expoziţie) fotografică) cu) imagini)
surprinse) ]n) timpul) taberei) din)
Padiş .) Echipa) Sa lvamont) a)
organizat) ateliere) de) tiroliană,)
căţărare,) coborâre) în)rapel)la) care)
au) participat) elevii) precum) şi) alţi)
doritori) din) rândul) publicului)
prezent.) De) asemenea) au)avut)loc)
exe r c i ţ i i) demons t ra t i ve ,) o)
p r e z e n t a r e) a) r e num i t u l u i)

explorator) David) Neacşu) precum)
şi)un)concert)Alina)Manole.

La) aceas tă) în tâ ln i re) au)
participat)şi)elevi)şi)profesori)de)la)
Colegiul)Naţional)„Inochentie)Micu)
Clain”) din) Blaj) şi) de) la) Liceul)
„Corneliu)Medrea”)Zlatna,) care) şiI
au) exprimat) dorinţa) de) a) se)
alătura) proiectului) Consiliului)
judeţean) Alba.) De) asemenea) în)
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urma)fotografiilor)publicate,)elevi)şi)profesori) coordonatori)de)la)Colegiul)Naţional)„Lucian)Blaga”)Sebeş)sIau)
alăturat)acestui)proiect.
Centre de informare turistică

Pe) parcursul) anului) 2012,) Centrul) de) Informare) Dezvoltare) Turistică) Câmpeni) a) oferit) persoanelor)
interesate) informaţii) specifice)şi)materiale)publicitare)despre)pensiunile) turistice) şi) obiectivele) turistice)din)
zonă,) sIa) ţinut)permanent)legătura)cu)proprietarii)de)pensiuni)turistice)pentru)documentare)asupra)ofertelor)
turistice) atât) în) sezon) cât) şi) extrasezon,) sIa) asigurat) asistenţă) de) specialitate) şi) sprijin) logistic) agenţilor)
economici,) altor) persoane) fizice) şi) juridice) conform) specificului) activităţii,) sIa) completat) baza) de) date)
întocmită)cu)noi)informaţii)obţinute)în)teren)legate)de)patrimoniul)turistic)natural,)antropic,)cultural,)material)
şi)imaterial,) sIau)organizat)călătorii)de)documentare)în)zonă)pentru)formatorii)de)opinie)(reprezentanţi)mass)
media,)tour)operatori,)şi)alţi)creatori)de)opinie)).

Tot)în)anul)2012)a)luat)fiinţă)Centrul)de) Informare)Turistică)de)la)Zlatna)în)urma)unui)parteneriat)încheiat)
între)Consiliul)judeţean)Alba)şi)Consiliul)local)Zlatna.

Evenimente

”Alba Golf Challenge Pro-Am”

ediţia)a)VIIIIa,)a) fost) )primul)turneu)internaţional)PROIAM)din)România)şi)
sIa) desfăşurat) în) perioada) 27I28I29) aprilie) 2012.) Competiţia) a) putut) fi)
organizată)de)Consiliul)judeţean)Alba,)în)parteneriat)cu)Clubul)de)Golf)Paul)
Tomiţa) sub) forma) unui) turneu) Pro) I) Am) datorită) ) sponsorului) ) ”Roşia)
Montană) Gold) Corporation”,) care) a) acordat) premiile) în) bani) pentru)
jucătorii)profesionişti.)
))))))))))La)această)ediţie)au)participat)19)jucători)profesionişti)din)România,)
Italia,) Ungaria,) Slovacia,) Croaţia,) alături) de) 54) jucători) amatori) din)
România.) Au) fost) acordate) premii) pe) echipe) şi) individuale,) atât) pentru)
jucătorii)profesionişti)cât)şi)pentru)cei)amatori.

Conferinţa Comitetului Militar NATO 2012

În) perioada) 14I16) septembrie,) sIa) desfăşurat) la) Sibiu,) Conferinţa)

Un nou logo

În anul 2012 a fost iniţiat procesul de 
înregistrare a noului logo turistic al 
judeţului Alba, la concepţia căruia s-a 
avut în vedere poiana situată în 
comuna Ighiu, judeţul Alba, a cărei 
formă naturală are aspectul unei 
inimi, fiind denumită sugestiv „Poiana 
Inimii”. Pornind de la forma acestei 
poieni şi ţinând cont de faptul că 
aspectul teritoriului judeţului Alba 
sugerează o inimă, logo - ul turistic al 
judeţului Alba a fost desenat în formă 
de inimă având caligrafiat în interior 
numele judeţului: “Alba”. 

În anul 2012 s-au organizat 
evenimente care au deja o tradiţie 
cum sunt Alba Golf Challenge, 
Festivalul Cetăţilor Dacice, Târgul 
Naţional de Turism Rural Albac, 
Festivalul Internaţional de Teatru 
Poveşti, Festivalul Concurs de Muzică 
Folk „Ziua de Mâine”, Festivalul Iernii 
„Alba în Magia Crăciunului” dar au 
fost începute proiecte noi prin 
Festivalul Alba Jazz, 90 de ani de la 
Încoronare sau punctate unele acţiuni 
de importanţă majoră pentru 
imaginea judeţului Alba: Conferinţa 
Comitetului Militar Nato, Reuniune 
Board editorial Eurozine - reţeaua 
revistelor culturale europene. 
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Comitetului)Militar)NATO)2012.)La)
eveniment) au) participat) 317)
oficiali) ai) Autorităţilor) Militare)
Aliate,) şefii) Statelor) Majore)
Generale) (şefii) apărării)) din)
statele) membre,) precum) şi)
reprezentanţi) ai) altor) organizaţii)
internaţionale) relevante,) personal)
de) însoţire) şi) personal) auxiliar)
străin.

În) cadrul) acestui) eveniment,)
Consiliul)Județean)Alba,) în)calitate)
de)partener,)a)primit)în)data)de)15)
septembrie) vizita) unei) delegaţii)
oficiale) formată) din) aproximativ)
60) de) persoane) reprezentanți) ai)
ţărilor)membre) NATO) şi) din) ţări)
partenere) acesteia.) Această) vizită)
a) presupus) un) program) de)
prezentare) turistică) a) Cetăţii)Alba)
Carolina.

Festivalul Cetăților dacice

ajuns)la) cea) de) a) VIIa) ediţie) a)
avut) loc) în) perioada) 14) I)15) iulie,)
la) Cetatea) de) Baltă.) Prima) zi) a)
evenimentului) a) avut) un) program)
divers) ce) a) cuprins) un) târg) de)
meşteri) populari,) prezentarea)
unei)machete) la)scara) 1:10)a)unui)
sat) dacic,) ) un) seminar) pe) teme)
istorice,) o) expoziţie) arheologică,))
un)concurs)de)ridicare)de)greutăţi,))
concerte)de)muzică)rock,)Rugul)lui)
Zamolxe .) A) doua) z i) a) fost)
consacrată) întrecerilor) dacice,)

reconstituirilor)de) lupte) între)daci)
şi) romani,) lupte) de) gladiatori,)
dansuri) ş i) r itualuri) dacice,)
spectacol) folcloric.) Toate) acestea))
au) atras) turişti) din) localităţile)
participante) la) competiţie) cât) şi)
din)judeţele)limitrofe.

Târgul Naţional de Turism Rural 
de la Albac

D o v a d ă) a) p r e o c u p ă r i i)
constante) pentru) tur ism) a)
Consiliului) judeţean) Alba) stă) şi)
Târgul) Naţional) de) Turism) Rural)
de)la)Albac,)ajuns)la)a)VIIIIa)ediţie,)
care)a)avut)loc)în)8) I)9)septembrie)
2012.) Ediţia) din) anul) acesta) a)
înregistrat)o)creştere)a)numărului)
de) expozanţi) şi) agenţii) de) turism)
ceea) ce) dovedeşte) un) interes)
crescut) pentru) potenţialul) turistic)
al)judeţului)nostru,)dar)şi)faptul)că)
actorii) locali)din) turism)realizează)
importanţa) recunoaşterii) acestui)
potenţial.)

In) aceeaşi) perioadă) cu) Târgul)
Naţional) de) Turism) Rural) de) la)

Albac) sIa) desfăşurat) şi) cea) de) a)
patra) ediţie) a) Concursului) de)
pescuit) „Aventuri) în) Apuseni”,)
concurs) onorat) de) un) număr)
important)de) concurenţi)din) judeţ)
şi)din)ţară.)
Festivalul Internaţional de Teatru 
Poveşti

ediţia) a) VIIa) ) a) avut) loc) în)
perioada) 3) I) 7) octombrie) 2012.)
Acest) eveniment) a) adus) la) Alba)
Iulia) trupe) de) teatru) din) ţară) şi)
străinătate,) au) fost) organizate)
ateliere) de) construire) şi) mânuire)
păpuş i ,) de) scenogra f ie ,) de)
improvizaţie ,) de) teatru,) de)
asemenea) sIa) editat) un) ziar) al)
festivalului) pentru)toată) perioada,)
având) un) tiraj) zilnic) de) 500)
exemplare.

90 de ani de la Încoronare

Ziua) de) 15) octombrie) 2012,) a)
oferit) ocazia) autorităţilor) publice)
locale) să) omagieze) în) mod)
d eo s eb i t) 9 0) d e) a n i) d e) l a)
Încoronare.) Astfel) Consil iul)
judeţean)Alba,) alături)de)Primăria)
municipiului)Alba)Iulia)şi)Instituţia)
Prefectului,)au)organizat)o)serie)de)
activităţi)menite)să)celebreze)acest)
moment.

)

!

!
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Festivalul - Concurs de Muzică 
Folk „Ziua de Mâine

ediţia) a) VIIIIa,)a)avut)loc)între)
16)–)18)noiembrie)2012.)Galele)au)
avut)din) nou) ca) şi) invitaţi) ) nume)
mari)ale)muzicii)folk,)iar)concursul)
sIa) bucurat) de) participarea) unor)
concurenţi)de) calitate.) La) fel) ca) la)
ediţia) anterioară,) ) atât) concertele)
din) gale) cât) şi) concursul) sIau)
transmis) live) pe) internet,) şi) sIa)
editat)un)ziar)al) festivalului)ce) sIa)
distribuit) ) în) fiecare) seară) de)
spectacol.

)
Reuniunea Board - ului editorial 
Eurozine 

a) fost) organizată) în) judeţul)
Alba) ca) urmare) a) unei) excelente)
colaborări) între) redacţia) revistei)
Dilema)Veche)şi)Consiliul)judeţean)
Alba.) Astfel) în) perioada) 23) I) 26)
noiembrie) 8)redactori)şefi)ai)unor)
reviste)culturale)europene)care)fac)
parte)din)reţeaua)numită)Eurozine)
au) fost) invitaţi) în) judeţul)Alba.)Cu)
această) ocazie) aceştia) au) făcut) o)
vizită) în)municipiul)Alba) Iulia)şi)în)
zona)Rimetea)şi)au)avut)întâlnirea)
comitetului) director) al) acestei)
reţele.) Toţi) au) rămas) plăcut)
impres ionaţ i) ş i) se) doreşte)
continuarea) acestei) colaborări)

p r i n) o r g an i z a r e a) ş i) a l t o r)
evenimente)în)judeţul)nostru.

Festivalul Iernii „Alba în magia 
Crăciunului”

Ultimul) eveniment) al) anului) a)
fost) Festivalul) Iernii) „Alba) în)
magia) Crăciunului”,) desfăşurat)
între) 7) şi) 23) decembrie.) Scopul)
a c e s t u i) e v e n imen t) a) f o s t)
p r o m o v a r e a) i m a g i n i i)
inst i tuţ ionale) a) Consi l iu lui)
judeţean) Alba) ) şi) a) proiectelor)
s u s ţ i n u t e) d e) i n s t i t u ţ i i l e)
subordonate,) a) colaboratorilor) în)
cursul) anului.) Vizitatorii) sIau)
putut) bucura) de) spectacole) de)
colinzi,) )ateliere) de) turtă) dulce) )şi)
de) decoraţiuni,) spectacole) de)
teatru)şi)jazz.)

!

!
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Materiale promoționale

În) cadrul) acestei) componente)
a) fost)continuat) ) un) proiect) de) o)
importanţă) deosebită) pentru)
promovarea) turistică) a) judeţului)
Alba:) volumul) Judeţul) Alba.) Ghid)
turistic.

Deoarece) lucrarea) sIa) bucurat)
de) o) apreciere) deosebită,) sIa)
hotărât) realizarea) unei) noi) ediţii,)
îmbunătăţită,) care) să) continue)
promovarea)judeţului)Alba.)

A) fost) real izată) o) nouă)
corectură) şi) ) au) fost) actualizate)
datele) şi) fotografiile) din) cadrul)
unor) capitole.) Pentru) tipărirea)
unui) nou) tiraj) a) fost) încheiat) un)
protoco l) de) co laborare) cu)
Asociaţia) Ţara) Vinului) şi) au) fost)
tipărite)1200)de)exemplare.)

Mesajele) de) feedback) din)
partea) cititorilor) au) fost) primite)
p e) b l o g u l) v o l u m u l u i)
www.albaghid.wordpress.com) şi)
p e) p a g i n a) d e) F a c ebook) a)
volumului) www.facebook.com/
AlbaGhid.) Aceste) mesaje,) trimise)
sub) semnătură) de) nume) reale,) au)
vizat) calitatea) volumului) şi) sIau)
referit) la) iniţiativa) Consiliului)
Judeţean) Alba) de) a) crea) ghidul,) la)
concept,) la) nivelul) scriiturii,) la)
cant i tatea) in formaţ i i lor ,) la)
utilitatea) cuprinsului,) la) rolul)
fotografiilor,) la) tipar.) Majoritatea)
mesa je lor) sunt) poz i t ive) ş i)
entuziaste.

) De) remarcat) este) faptul) că)
mesajele) de) apreciere) a) ghidului)
vin)nu)doar)din)partea)celor)care)lI
au) obţinut,) ci) şi) din) partea) celor)
care)au)aflat)de)existenţa)lui)şi)vor)
să)îl)obţină.

) Acest) proiect) se) doreşte) a) fi)
unul)de) lungă)durată,) )care)să) ))fie)
ex t ins) ş i) d i vers i f i ca t) p r in)
real izarea) de) a l te) produse)
adiacente,) ghiduri) turistice) pentru)
diferitele) forme)de) turism) care) se)
pot)practica)în)judeţul)Alba.))

Astfel ,) au) fost) demarate)
primele) etape) de) lucru) pentru)
realizarea) unui) ghid) de) turism)
ecumenic) (Judeţul) Alba.) Ghidul)
pelerinului),) prin) călătorii) de)
documentare) care) au) implicat)

f o t o g r a f i e r e a) ob i e c t i v e l o r)
turistice,) obţinerea) de) informaţii)
cu) privire) la) acestea) şi) stabilirea)
de) contacte) cu) reprezentanţii)
tuturor) cultelor) care) vor) fi)
reflectate) în) ghid.) Totodată,) a)
început) colaborarea) cu) specialişti)
pentru) editarea) unui) ghid) dedicat)
celor)care)sunt)pasionaţi)de)o)altă)
ramură) a) turismului) cu) un)
potenţial) deosebit) în) judeţul)
nostru:) alpinismul.) Volumul) se) va)
intitula) Judeţul) Alba.) Ghidul)
alpinistului.

!
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În cadrul procedurilor judiciare de soluţionare a acestor litigii, Consiliul Judeţean Alba 
a fost citat pentru un număr de 318 termene de judecată pentru care s-au efectuat şi 
depus la dosarul cauzelor lucrările juridice necesare iar la un număr de 158 termene 
de judecată s-a asigurat reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Alba la 
judecătoriile din Alba Iulia, Câmpeni, Aiud, Sebeş, Blaj, Tribunalul şi Curtea de Apel 
Cluj, Tribunalul Bihor şi Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bucureşti,  Curtea de Apel 
Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.2012

Judecată în instanțe

A
cti

vit
at

ea
 

de
 re

pr
ez

en
ta

re
 în

 ju
sti
ție16

Reprezentarea) juridică) şi)
apărarea)drepturilor)şi) intereselor)
legitime) ale) Consiliului) Judeţean)
Alba) la) instanţele) judecătoreşti) a)
necesitat) desfăşurarea) unor)
activităţi)profesionale)susţinute,)în)
cazul) unor) litigii,) în) care,) datorită)
specificităţii) acestora,) sEau) pus) în)
discuţie) probleme) de) drept)
complexe)şi)controversate.)

În) situaţia) în) care) acţiunile)
judiciare) au) fost) promovate) de)
Consiliul)Judeţean)Alba,) în)calitate)
d e) r e c l a m a n t ,) p e n t r u)
fundamentarea) acestui) demers) în)
justiţie,) sEau) efectuat)activităţi) de)
documentare) juridică) prin) studiul)
actelor) normative,) a) doctrinei)
juridice)şi)jurisprudenţei)incidente)
fiecărui)litigiu)în)parte.

În)baza) împuternicirii)dată)de)
Preşedintele) consiliului) judeţean,)

consilierii) juridici) sEau) prezentat)
la) instanţele) judecătoreşti) în)
vederea) susţinerii) acţiunilor)
judiciare) promovate) de) Consiliul)
Judeţean) Alba) şi) depunerii) la)
dosarul) cauzei) a) înscrisurilor)
probatorii.)

În) cazul) în) care) instanţele)
judecătoreşti)au))pronunţat))soluţii)
d e) a dm i t e r e) a) a c ţ i u n i l o r)
promovate)de)consiliului)judeţean,)
sEa) procedat) la) formularea)
cererilor) de) investire) cu) formulă)
e x e c u t o r i e) a) h o t ă r â r i l o r)
judecătoreşti) şi,) după) caz,) a)
cererilor)de)executare)silită.)

În) cazul) în) care) acţiunile)
judiciare) au) fost) îndreptate)
împotriva) Consiliului) Judeţean)
Alba,) în) calitate) procesuală) de)
pârât,)sEa)procedat)la)înregistrarea)
actului) procedural) de) citare) în)

Registrul) de) intrări,) ieşiri) de)
c o r e s p o n d e n ţ ă) j u r i d i c ă ,)
numerotate) şi)datate,) iar)acţiunea)
judiciară) a) reclamantului) a) fost)
înregistrează) în) Registrul) de)
evidenţă) a) situaţiilor) litigioase) şi)
sEa) constituit) dosarul) intern)
aferent)acţiunii.)

Pentru) apărarea) intereselor)
Consiliului) Judeţean) Alba,) în)
aceste) litigii) sEa) procedat) la)

Litigii:
171de litigii în anul 2012

61 litigii au fost înregistrate în anii 
precedenţi, aflându-se în curs de 
soluţionare pe parcursul anului 2012, iar 
110 litigii au fost înregistrate în anul 2012
În 3 litigii CJ Alba a fost reclamant iar în 
96 a avut calitatea de pârât.
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formularea) şi) depunerea) la)
dosarul)instanţelor)judecătoreşti)a)
lucrărilor) juridice) (întâmpinari,)
suplimente) de) întâmpinare,)
răspunsur i) l a) în tâmpinăr i ,)
r ă spunsur i) l a) i n t e roga tor ,)
precizări,) note) de) şedinţă) şi)
concluzii) scrise)) prin) care) sEa)
răspuns) la) acţiunea) judiciară)
f o r m u l a t ă) d e) r e c l a m a n t ,)
concomitent) cu) depunerea) la)
dosarul) cauzei) a) dovezilor) în)
apărare) împotriva) fiecărui) capăt)
de) cerere.) În) baza) împuternicirii)
dată) de) preşedintele) Consiliului)
Judeţean) Alba,) consilierii) juridici)
desemnaţi) sEau) prezentat) la)
instanţele)judecătoreşti)în)vederea)
susţinerii)apărării.)

În) cazul) acţiunilor) formulate)
în) contradictoriu) cu) consiliul)
judeţean,) cu) privire) la) care)
instanţele) judecătoreşt i) au)
pronunţat) soluţii) nefavorabile,) sE
au) exercitat) în) termen) legal) căile)
procedurale)de)atac.

Comparativ) cu) anul) 2012) în)
care) au) fost) înregistrate) în)
evidenţa) Serviciului) juridicE
contencios)un)număr)de)83)) litigii,)
în) anul) 2012) au) fost) înregistrate)
un)număr)de) 110) litigii,) ponderea)
reprezentândEo)litigiile)referitoare)
l a) î n l o c u i r e a) m ă s u r i i)
p lasamentului) în) reg im) de)
urgenţă,) ) încetare) plasament)
minor) şi) reintegrare) în) familie,)
plângeri) contravenţionale) şi)
anulare)acte)administrative.

Activitate susținută
În) afara) reprezentării) în)

i n s t a n ț ă ,) p e r s o n a l u l) d e)
specialitate) a) îndeplin) numeroase)
alte) sarcini) legate) de) procesul)
decizional) al) Consiliului) Județean,)

de) activitatea) unor) comisii) și)
grupuri) de) lucru,) redactarea) de)
documente,) verificarea) legalității)
documentelor) sau) acordarea) de)
asistență)de)specialitate))celorlalte)
compartimente) ale) Consiliului)
Județean) Alba,) asociațiilor) în) care)
CJ) Alba) are) calitatea) de) mebru,)
precum)și)administrațiilor)locale.

Referendum
În) cursul) anului)2012) ) a) fost)

organizat)un)referendum)județean)
privind) repornirea) mineritului)
Munţii) Apuseni.) Pentru) acest)
r e f r e n d um) s E a u) r e a l i z a t)
numeroase) acțiuni:) elaborarea)
proiectului) de) hotărâre) şi) a)
hotărârii)Consiliului)Judeţean)Alba)
prin) care) sEau) aprobat) măsurile)
tehnicoEorganizatorice,) programul)
calendaristic) privind) realizarea)
a c ţ i u n i l o r) r e f e r i t o a r e) l a)
organizarea) şi) desfăşurarea)
referendumului) judeţean,)modelul)
buletinelor) de) vot,) modelul)
timbrelor) autocolante,) modelul)
ştampilelor) ce) vor) fi) folosite) la)
referendumul) judeţean,) modelul)
listelor) electorale) suplimentare) ,)
modelul) extraselor) de) pe) copia)
listei) electorale) permanente,)
modelul) proceselor) verbale)
p r i v i n d) r e z u l t a t e l e)
r e f e r e n d umu l u i ,) m o d e l u l)
proceselor) verbale) de) predareE
primire) a) buletinelor) de) vot)
întrebuinţate,) a) buletinelor)de) vot)
neîntrebuinţate) şi) anulate,) a)
ştampilelor) )precum)şi)a)celorlalte)
materiale) utilizate) în) procesul) de))
votare,) ) pregătirea) şi) elaborarea)
broşurilor) cuprinzând) variante)
actualizate) ale) reglementărilor)
legale) ) privind) referendumul,))
participarea) la) activităţi) tehnice)
privind) preluarea,) numărarea) şi)
predarea) ) buletinelor) de) vot,)
timbrelor)autocolante,)ştampilelor)
de) control)şi)a)celor)cu)menţiunea)
„votat”,) a) listelor) electorale)
suplimentare,) a) extraselor) de) pe)
copia)listei)electorale)permanente,))
a) formularelor)proceselor) verbale)
de) predareEprimire) precum) şi) a)
celorlalte) materiale) necesare)
votării) către) preşedinţii) secţiilor)
de) votare) din) cele) 35) unităţi)

administrativ) teritoriale) din)
Judeţul)Alba) în) care) sEa) organizat)
referendum.

Planului Anual European 
de Distribuţie de Ajutoare

Pentru)desfăşurarea) la)nivelul)
Judeţului) Alba) a) Planului) Anual)
European) de) Distribuţie) de)
Ajutoare) –) produse) alimentare)
proveni te) d in) s tocur i le) de)
intervenţie) comunitare) destinate)
categoriilor) de) persoane) cele) mai)
defavorizate) din) România) sEau)
desfăşurat) activităţi) privind:)
constituirea) grupului) de) lucru) la)
nivelul) Judeţului) Alba) pentru)
punerea) în) aplicare) a) Hotărârii)
Guve rnu l u i) n r .) 600/2009 ,)
întocmirea) listelor) cuprinzând)
c a t e g o r i i l e) d e) p e r s o a n e)
beneficiare)de)ajutoare)alimentare)
pentru)fiecare)din)cele)unsprezece)
produse) ) ) furnizate) prin) planul)
anual) în) 29) unităţi) administrativE)
teritoriale) din) Judeţul) Alba,)
întocmirea) şi) transmiterea) către)
primăriile) din) judeţul) Alba) a)
acordurilor) de) cooperare) privind)
furnizarea) de) ajutoare) alimentare)
în) cadrul) PEAD) 2012;) redactarea)
contractului) de) depozit) privind)
închirierea) spaţiului) pentru)
d e p o z i t a r e a) p r o d u s e l o r)
alimentare) furnizate) în) cadrul)
PEAD) 2012,) a) contractului) de)
servicii) de) gestiune) a) produselor)
alimentare) în) cadrul) PEAD) 2012)
precum) şi) a) contractului) de)
servicii) de) încărcare/descărcare)
m e c a n i z a t ă) a) p r o d u s e l o r)
alimentare) finanţate) în) cadrul)
PEAD)2012.
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Editat şi tipărit de Consiliul Judeţean Alba 
Adresa: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr.1, Jud. Alba 

Tel: 0258-813380, Fax 0258-813325 
E-mail: cjalba@cjalba.ro 
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