
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Contractului de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de 

parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – 

Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a 

proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 
 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.02.2014; 

 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de finanţare 

pentru implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între 

Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea 

parteneriatului şi faza de design a proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează 

o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 

„Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 

2009-2014; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 2957/21.02.2014; 

 

Văzând: 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia educatie, cultura, tineret, ONG-

uri si sport; 

- Ghidul aplicantului Propuneri pentru Acţiuni de Parteneriat 2/2014 - Programul 

PA16/RO12 - Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural,  Fondul pentru Relaţii 

Bilaterale Măsura A - Iniţiere / Dezvoltare de parteneriate; 

 

Având în vedere: 

- art.2, punctul 51 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 În temeiul art. 97, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

- Art. 1. Se aprobă Contractul de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de 

parteneriat nr. PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – 

Ministerul Culturii si Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a 



proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric 

restaurată în Alba Iulia”, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, potrivit anexei, parte 

integrantă a prezentei hotărâri; 

Art. 2. Se alocă suma de 1.992,68 euro, echivalentul a 8.989 lei, din bugetul propriu al 

judeţului Alba, reprezentând cheltuieli eligibile în cadrul acţiunii Dezvoltarea parteneriatului şi 

faza de design a proiectului „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire 

monument istoric restaurată în Alba Iulia”, sumă ce urmează a fi rambursată potrivit Contractului 

de finanţare. 

 

 Art. 3. Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, să 

semneze Contractul de finanţare pentru implementarea acţiunii bilaterale de parteneriat nr. 

PA16/RO12-B-31/19.02.2014 între Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii si 

Consiliul Judeţean Alba Dezvoltarea parteneriatului şi faza de design a proiectului „MUSEIKON. 

Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” -  

Partnership development and design phase of the project “MuseIkon. New Icon Musem revitalizes 

a restored heritage building in Alba Iulia, din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea şi 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

 

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete şi Biroului accesare şi coordonare proiecte, Consiliul 

Judeţean Alba. 

 

  

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

            ION  DUMITREL                                                  

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL JUDEŢULUI  

                                      Mariana Hurbean 

 

 

 

 

 

 

ALBA IULIA, 27.02.2014 

NR. 29 
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ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA  

CONSILIUL JUDEŢEAN   

Alba Iulia,  Piata Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod. 510118 
Tel: 0258-813380; 813382;   fax :  0258-813325; 
e-mail:  cjalba@cjalba.ro     web: www.cjalba.ro 

 

 

 

Fondul pentru relaţii bilaterale - Măsura A: Iniţiere / Dezvoltare de parteneriate  

 
Titlul acțiunii de parteneriat: Dezvoltarea parteneriatului și faza de design a proiectului 
„MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba 
Iulia”. 
 
1. Numele aplicantului și acronimul: 
Name: Consiliul Județean Alba 
Acronym: C.J. Alba 
 
2. Datele de contact ale aplicantului: 
Adresa de corespondență: Piața I. I. C. Brătianu, nr. 1, cod 510118 
Oraș: Alba Iulia 
Tel.: 004 0258 81 33 80 
E-mail: cjalba@cjalba.ro 
Website: www.cjalba.ro 
 
3. Persoana autorizată legal să-l reprezinte pe aplicant: 
Nume și prenume: Dumitrel Ion 
Poziția în organizație: președintele Consiliului Județean Alba 
Adresa de corespondență: Consiliul Județean Alba, Piața I. I. C. Brătianu, nr. 1, cod 510118 
Phone/mobile: 004 0258 81 33 80 
E-mail: cjalba@cjalba.ro 
 
4. Persoana de contact din interiorul organizației: 
Nume și prenume: Popescu Dan 
Poziția în organizație: director executiv – Directia tehnica a Consiliului judetean Alba 
Adresa de corespondență: Consiliul Județean Alba, Piața I. I. C. Brătianu, nr. 1, cod 510118 
Phone/mobile: 004 0743 09 84 86 
E-mail: danpopescu.2010@gmail.com 
 
5. Organizația parteneră: 
Nume și acronim: Muzeul Universității din Bergen, Universitatea din Bergen 
Adresa de corespondență: Postboks 7800, NO-5020 
Oraș: Bergen 
Tel.: +47 55 58 00 00 
E-mail: post@um.uib.no  
Website: http://www.uib.no/universitymuseum 
 
6. Persoana de contact din interiorul organizației 
Nume și prenume: Prof. Dr. Henrik von Achen 
Poziția în organizație: director 
Adresa de corespondență: Harald Hårfagresgt, Bergen / Postbox 7800, N-5020 Bergen, Norway 

mailto:cjalba@cjalba.ro
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Tel/office: 004755583120, Tel/cell: 004792445843 
E-mail: henrik.achen@um.uib.no 
 
7. Scurtă descriere a organizaţiei aplicante:  
Consiliul judetean Alba este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivelul Judetului 

Alba, pentru conducerea activitatii consiliilor comunale, orasanesti si municipale, in vederea 

realizarii serviciilor publice de interes judetean. 
In conformitate cu Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 -  Consiliul judetean 

indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: organizarea si functionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale 

societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;  dezvoltarea economico-sociala a 

judetului;  gestionarea patrimoniului judetului;  gestionarea serviciilor publice din subordine;  

cooperarea interinstitutionala;  alte atributii prevazute de lege. 
Situat în regiunea Centru, judeţul Alba se individualizează prin densitatea monumentelor 

istorice de valoare naţională. Promovarea valorilor patrimoniului cultural se regăseşte în Strategia 

culturala a judetului Alba.  

Prin activităţile instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, asigurându-se 

accesul la cultură, sunt valorificate elemente ale patrimoniului cultural tangibil şi intangibil, 

inclusiv în sensul diversităţii şi a protejării identităţii culturale, precum: intervenţii asupra stării 

fizice a patrimoniului tangibil, realizare şi întreţinere infrastructură culturală necesară valorificării 

patrimoniului intangibil, participarea comunităţilor locale la actul cultural, vizibilitate - comunicare 

– informare, aspect atinse prin organizarea de festivaluri, expoziţii, spectacole, instruiri tematice şi 

activităţi interactive în domeniul conservării moştenirii culturale şi realizarea materialelor de 

promovare. In acest sens se inscrie si intentia de organizare a unui muzeu al icanei, Museikon, 

proiect care va fi implementat de Consiliul Judeţean în parteneriat cu Muzeul Naţional al Unirii 

Alba Iulia şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei. 

 
8. Scurtă descriere a potenţialei organizaţii partenere:  
Muzeul Universităţii se află sub administrarea Universităţii din Bergen, adăpostind una dintre cele 

mai mari colecţii de istorie culturală şi de istorie naturală din Norvegia. Muzeul a fost fondat în 

1825 de către Wilhelm Frimann Koren Christie. Muzeul este situat în Nygaardshøyden, campusul 

Universităţii din Bergen în două clădiri separate, Colecţia de Istorie Naturală şi Colecţia de Istorie 

Culturală. Chiar de la începutul fondării Muzeul Bergens, în 1825, arta bisercicească medievală din 

Norvegia s-a aflat în centrul atenţiei imediate a muzeului, arta bisericească reprezentând o rămăşiţă 

a religiei catolice. De asemenea, colecţia de monede şi medalii a fost înfiinţată şi îmbogăţită mereu 

încă de la începuturile Muzeului. La finalul secolului XIX, arta bisericească post-reformă a 

reprezentat un alt punct de interes pentru Muzeu. Şi mai mult, interesul naţional al Norvegiei în 

propria istorie şi cultură a dus la un efort sporit şi la continuarea interesului ei pentru tradiţia 

folclorică naţională, fapte ce au dus la lansarea unei colecţii de costume şi materiale textile 

tradiţionale.  

Cercetarea bazată pe obiect reprezintă una dintre activităţiile de bază ale muzeului. Este foarte 

important ca obiectul să nu fie văzut izolat, ci explicit prin cercetarea relaţionată cu un context 

cultural şi istoric mai larg. Pe lângă cunoaşterea amănunţită a materialului în funcţie de motivaţie, 

producţie şi distribuţie, scopul de cercetare a unităţii este acela de a obţine interpretări contextuale 

şi internaţionale ale artefactelor cercetate prin prisma întrebuinţării, obiceiurilor, proceselor de 

transformare şi al ideologiilor. Departamentul de conservare este responsabil de conservarea şi 

restaurarea artefactelor arheologice, de artă şi istorie culturală; mai există un departament de 

antropologie. Obiectele analizate acoperă o periodă ce începe cu Epoca fierului timpuriu şi pînă în 

zilele noastre. Colecţiile de artă şi istorie culturală includ de asemenea colacţia de artă bisericească 

ce conţine artefacte medievale, cum ar fi frontoane, triptice şi sculpturi policrome, şi de asemenea şi 

artefacte din perioade mai târzii. 

 
9. Detalii despre persoanele care vor participa la acțiunea de parteneriat: 
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Organizație Nume Prenume Poziția în organizație 

UM von Achen Henrik Director 

UM Økland Hausken Eli Kristine Muzeograf 

 
10. Se are în vedere acțiunea de parteneriat pentru un viitor proiect, care va viza: 

 1. Clădiri cu valoare de patrimoniu cultural restaurate sau reabilitate 
 2. Obiecte cu valoare de patrimoniu cultural restaurate / conservate; 
 3. Arhive digitizate și baze de date; 
 4. Muzee și facilități culturale create / consolidate; 
 5. Crearea și îmbunătățirea de documente strategice și de planificare, în ceea ce privește 

bunurile de patrimoniu; 
 6. Situri de patrimoniu natural protejate sau revitalizate 
 7. Punerea la dispoziția publicului a patrimoniului cultural imaterial al minorităților etnice. 

 
11. Se are în vedere acțiunea de parteneriat pentru dezvoltarea în continuare a unui: 

 proiec mic (25.000 – 85.000 Eur) 
 proiect mare (200.000 – 2.000.000 Eur) 
 altă acțiune __________________________________________________ 

 
12. Contribuţia la obiectivele programului: 
Această acţiune de parteneriat contribuie la obiectivele Programului şi unul dintre obiectivele 

Mecanismului Financiar EEA (European Economic Area), de ex. întărirea relaţiilor bilaterale prin 

aducerea de contribuţii valoroase şi schimbul de bune practici şi lecţii învăţate de la toţi partenerii 

implicaţi. 

Parteneriatul aduce de asemenea valoare în plus pentru că implică diferiţi depozitari cu provocări şi 

obiective comune – acelea de a conserva şi reînsufleţi patrimonul cultural european, făcându-l 

disponibil pentru generaţiile viitoare. 

Proiectul MuseIkon urmăreşte să acopere câţiva dintre indicatorii Programului cum ar  fi 

restaurarea clădirilor de patrimoniu, crearea de noi muzee, restaurarea obiectelor de patrimoniu 

mobil şi valorificarea lor în mediul online, dezvoltarea de parteneriate semnificative. 

 
13. Motivarea parteneriatului: 
Acţiunile parteneriatului urmăresc să stabilească un parteneriat important şi să dezvolte aplicaţia 

pentru „MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată 

în Alba Iulia”. 

 

MuseIkon – o ofertă culturală nouă şi unică 

Pe scurt, proiectul se doreşte a fi un departament suplimentar al Muzeului Naţional al Unirii Alba 

Iulia, Transilvania, prin expunerea şi promovarea a două colecţii de icoane într-o clădire istorică 

nou restaurată. Prin înfiinţarea acestui nou Muzeu al Icoanei, intenţionăm să: 

- promovăm conceptul icoanei româneşti, în mod special icoana transilvăneană, nu doar 

ca o creaţie artistică, dar ca fenomen religios şi social, situat la interferenţa dintre 

influenţa artelor greceşti, sârbeşti, ruse şi ucrainene, ale căror semnificaţii sunt păstrate 

astăzi. 

- restituim sensul înapoi comunităţii. Publicul (tânăr?) să fie educat prin experienţe 

semnificative – fiind de datoria noastră de a găsi noi maniere de adresare publicului tot 

mai mare şi în continuă schimbare. 

Aceste două condiţii autoimpuse ar reprezenta provocarea majoră a proiectului şi a Muzeului, 

pentru anii care vor urma. 
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Informaţii de bază: 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia este o instituţie de cultură aflată sub administrarea directă a 

Consiliului Judeţean. A fost înfiinţat în anul 1888, cu scopul de a promova patromoniul arheologic 

descoperit în oraşul antic Apulum. În perioada interbelică instituţia se numea Muzeul Unirii, având 

ca scop de a ilustra unirea Transilvaniei cu România, din anul 1918. După anul 1968, când o 

importantă colecţie privată i-a fost înglobată, Muzeul a devenit de asemenea depozitarul a unui 

important număr de icoane şi cărţi religioase. Din 1982, un patrimoniu similar a fost adunat la 

sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia, incluzând aprope 700 de icoane şi peste 

2000 de cărţi din întreg judeţul. 

 

În perioada comunistă, cercetarea ştiinţifică a patrimoniului era posibilă în măsura în care cartea 

religioasă putea fi integrată conceptului de luptă naţională şi atâta timp cât icoana putea fi asociată 

artei de tradiţie folclorică. Cercetarea desfăşurată după anul 1989, anul Revoluţiei, a demonstrat că 

pe teritoriul actual al judeţului Alba au fost înfiinţate şi au activat aici cinci dintre cele mai 

importante centre artistice ale Transilvaniei, realizandu-se în cadrul lor atât icoane pictate pe lemn 

cât şi pe sticlă. Activitatea acestor 5 centre a fost aproape în totalitate reconstituită, desigur din 

perspectiva patrimoniului păstrat. 

În urma acestor realizări ştiinţifice, Arhiepiscopia Ortodoxă a iniţiat organizarea unui muzeu, dar 

demersurile s-au oprit datorită lipsei resurselor financiare, necesare restaurării patrimoniului. În 

ciuda acestui fapt, în ultimii ani, cetatea în stil Vauban a fost restaurată; construită la începutul sec. 

al XVIII-lea de către habsburgi, în centrul ei se află atât muzeul cât şi sediul Arhiepiscopiei 

Ortodoxe. Numărul turiştilor a crescut mult iar ideea unui muzeu de artă a fost considerată ca fiind 

oportună. 

Un an în urmă, şeful de proiect (dr. Ana Dumitran) a prezentat administraţiei judeţene intenţia 

dânsei de extindere a muzeului prin valorificarea celor două colecţii de icoane. Propunerea a fost 

avizată favorabil şi o clădire (care până acum adăpostea un spital) a fost desemnată să fie renovată 

şi transformată în spaţii de expoziţie şi depozit. Prin înfiinţarea acestul muzeu al icoanei, şeful de 

proiect intenţionează să promoveze conceptul icoanei româneşti, mai ales al icoanei transilvănene, 

ca şi creaţie artistică, situat la interferenţa dintre influenţa artelor greceşti, sârbeşti, ruse şi 

ucrainene. Pentru administrarea lui, o secţie a muzeului va fi desemnată să funcţioneze ca institut 

de cercetare a artei religioase şi centru de formare al specialiştilor. Periodic, această secţie va trebui 

să organizeze expoziţii de dimensiune internaţională, promovând icoana românească. 

 

Contribuţii bilaterale şi cooperarea ca punct central al acţiunilor bilaterale 

 

Principala parte va consta accentul pus pe restaurarea clădirii şi primirea noii funcţionalităţi de 

muzeu nou, împreună cu deţinerea planurilor tehnice pentru autorizaţia de construcţie ca şi parte a 

aplicaţiei grantului, de asemenea. 

Solicitantul, împreună cu partenerii, au nevoie de contribuţia Muzeului Universităţii în faza de 

proiectare în ceea ce priveşte zona depozitului şi sugestii privind funcţionalitatea noii clădiri a 

muzeului. Ar trebui să menţionăm faptul că proiectul este doar o schiţă de deviz, iar proiectul tehnic 

detailiat va fi realizat la startul implementării grantului. Astfel mai târziu, în cadrul limitei 

temporale a proiectului şi bugetului, unele solutii pot fi optimizate, dacă e cazul. Alte contribuţii 

referitoare la metodele şi procedurile de manevrare şi management a colecţiilor de patrimoniu pot fi 

aduse atunci. 

Orice contribuţie din partea Muzeului Universităţii privind proiectarea detailiată şi/sau metode sau 

proceduri intră în categoria consultanţă specializată. Membrii echipei care vor forma comitetul de 

coordonare pot fi plătiţi per oră în cadrul costurilor de management, iar superiorii pot fi incluşi la 

costuri indirecte.  

Realizarea unei expoziţii în Norvegia poate fi un subproiect în sine. Cu cât sunt mai detaliate şi mai 

specifice devizele cu atât propunerea de proiect va fi mai bună (şi implementările ulterioare). 

Întrucât un alt partener al proiectului este Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, ambii parteneri 

români participă la aceleaşi provocări în ceea ce privesc colecţiile de artă sacră pe care le deţin. 
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Consiliul Judeţean vine cu know-howul, cadrul administrativ şi logistic pentru implementarea 

proiectului. 

Cooperarea cu partenerul norvegian va ajuta Promotorul Proiectului să dezvolte şi să consolideze 

modul de abordare a clădirii istorice ce urmează să fie restaurată cât şi edificiul consolidat pentru a 

păstra şi a face disponibil pentru generaţiile viitoare patrimoniul de artă sacră. Prin cooperarea cu 

partenerii români, Muzeul Universităţii va avea ocazia să-şi îmbunătăţească cunoştiinţele despre 

colecţiile de artă sacră. Această acţiune de parteneriat adaugă valoare proiectului deoarece va 

încuraja cooperarea între partenerii de proiect în a înţelege interesele comune şi temele/chestiunile 

din domeniul conservării şi expunerii patrimoniului cultural de artă sacră, ca şi contribuţie necesară 

pentru o aplicaţie ulterioară a proiectului. 

 
14. Descrierea acţiunii de parteneriat: 
Planul vizitei include o deplasare în România a unui reprezentat al Muzeului Universităţii pentru: 

- vizite pe teren şi discuţii 

- prezentarea celor mai bune practici şi lecţii învăţate 

- faza de proiectare - discuţii cu viitoarea echipă de implementare extinsă, adunarea 

cererilor şi devizelor, stabilirea detaliilor 

Vizita va dura două zile pline fiecare (3 nopţi cazare) şi e structurată după obiectivele deja 

menţionate: 

Ziua 1 – vizită pe şantier & discuţii; evaluarea situaţiei; după-amiază: întâlnire cu echipele – 

prezentări, colaborare în reţea; prezentarea celor mai bune practici şi lecţii învăţate 

Ziua 2 – valorificarea proiectelor anterioare şi a iniţiativelor. Selecţia contribuţiilor pentru noul 

proiect bazată pe rezultatele zilei anterioare. Proiectarea – managementul şi detaliile de organizare. 

Perioada pentru implementare este între 27 februarie – 2 Martie 

 
15. Period for implementation 

START DATE END DATE DATE FOR SUBMITTING FINAL REPORT 
(15 calendar days after end date) 

27 februarie 2 martie 15 martie 

 
16. Rezultatele parteneriatului: 
Rezultatele parteneriatului vor contribui la întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi 

România deoarece ele nu sunt limitate de propunerea potenţială de proiect. Rezultatele aşteptate ale 

parteneriatului în ceea ce priveşte viitoarea Aplicaţie de finaţare cât şi din alte perspective, includ 

dar nu sunt limitate de: dezvoltarea unui parteneriat relevant pentru obiectivele programului şi ale 

partenerilor; colaborările în reţea şi  împărtăşirea celor mai bune practici şi lecţii învăţate; schimbul 

de know how asupra conservării, promovarea şi expunerea colecţiilor; contribuţia norvegiană 

asupra criteriilor despre cum o nouă clădire de muzeu/depozit/spaţii de expoziţie ar trebui să arate; 

contribuţia românească de a prezenta/crea un eveniment în Norvegia privind expunerea şi accesul 

public la obiecte cultural, religioase. 
 

 
17. Indicatori de rezultat: 

1 

3 

2 
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1. Numărul de acorduri de parteneriat pentru proiect 
2. Numărul de contacte stabilit între instituțiile din România și statele donatoare 
3. Numărul de persoane implicate în vizite de schimb între România și statele donatorilor 
4. Număr de articole publicate în ceea ce privește cultura într-o țară despre cealaltă țară parteneră 
5. Alte programe decât Granturile SEE (ex. Creative Europa, LLP, etc), pentru care partenerii 

intenționează să aplice pentru a primi finanțare 
Număr de rețele europene și internaționale pentru care partenerii intenționează  

6. să aplice împreună 
 

 
18. Bugetul acțiunii de parteneriat: 

cheltuieli Unit 
No. of 
units 

Unit 
value              

(Lei/Eur)* 

Estimated 
budget 

(Lei/Eur)* 

1. Transport  

1.1 transport international  bilete  2  3800 lei  7600 lei 

1.2 transport local 
70km x  2 x 7,5% x 6 lei/lt pax  1  63 lei  63 lei 

1.3 Asigurare de transport poliță  -  -  - 

Subtotal Transport  7726 lei 

2. Subsistence expenses  

2.1 Cazare 
 

persoană 
x noapte       

2.1 Diurnă 
2 persoane x 4 zile 

persoane 
x zile  8 

 157,88 
lei 

 1263 lei 
 

Subtotal Subsistence expenses  1263 lei 

3. Alte cheltuieli  

3.1 Taxe pentru participarea la conferințe, 
seminarii și ateliere de lucru  bilete - - - 

Subtotal Other expenses   

Grand total  8989 lei 
* Solicitanții din România trebuie să completeze valorile în lei, luând în considerare o rată de schimb de 4,5110 lei. 
Solicitanții din statele donatoare vor completa valorile din Eur. Bugetul nu este mai mare de 2.000 de Euro. 

 

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al Consiliului Județean Alba, fiind conștient de faptul că 
declarațiile false sunt pedepsite de legea penală, confirm în numele instituției noastre că informațiile 
conținute în acest formular sunt adevărate, complete și exacte și pot fi dovedite prin documente oficiale care 
pot fi puse la dispoziția Unității de Management a Proiectului. 

Numele și prenumele reprezentantului legal: Dumitrel Ion 

 

Poziția:  Preşedinte  

 

Ștampila și semnătura reprezentantului legal:  
 

 

Data și locul: 
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