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Capitolul 1 ‐ DIRECŢIA TEHNICĂ – ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE ÎN ANUL 2014
Direcţia tehnică este condusă de un director executiv şi are următoarea structură:

1. Compartimentul suport implementare;
2. Compartimentul arii protejate – Administrația sitului Frumoasa și al proiectului „Managementul
integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”
3. Serviciul de turism;
3.1.

Compartimentul evenimente

3.2.

Compartimentul materiale promoționale

3.3.

Compartimentul dezvoltare

4. Compartimentul proiecte, lucrări publice;
5. Serviciul de administrare a drumurilor județene;
5.1.

Compartimentul urmărire producție

5.2.

Compartimentul contractare, programe, sinteze

5.3.

Compartimentul transporturi

6. Compartimentul programe, proiecte, mediu – Unitatea de implementare a proiectului „Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Alba”
7. Compartimentul unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi
publice.
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Capittolul 2 – COMP
PARTIM
MENTUL
L SUPOR
RT DE
IMPL
LEMENT
TARE
Principalele activităţţi desfăşurate
e în cursul annului 2014, sunt:
s

2.1. PR
ROGRAM
MUL „INTE
ELLIGENT
T ENERG
GY – EURO
OPE (IEE))”
Con
nsiliul judeţeean Alba, a im
mplementat un proiect îîn cadrul Pro
ogramului
Inte
elligent Enerrgy – Europe (IEE), ca urmare a foost înfiinţată
ă Agenţia
Loccală a Energgiei Alba – ALEA,
A
autoritate de inteeres judeţea
an de tip
ONG, care deesfăşoară acctivităţi men
nite a cont ribui la dezvoltarea
durrabilă a judeţţului Alba.
În anul
a
2014 A
ALEA și‐a con
ntinuat activitatea curenntă, prin valo
orificarea
experien
nţei acumulaate desfășurâ
ând atât activvități in conttinuare cat sii activități si inițiative noi.
Comparttimentul Suport implem
mentare a acoordat sprijin Agenției Loccale a Energgiei Alba, dessfăşurând
o serie d
de acţiuni comune, cu sco
opul de a coontribui la promovarea proiectelor dee eficienţă en
nergetică
şi de valo
orificare a reesurselor reggenerabile dee energie.
Pe parcu
ursul întregu
ului an între ALEA şi Com
mpartimentul suport implementare a existat o co
olaborare
continuăă menită să asigure
a
sprijinul reciproc în realizareaa obiectivelor propuse.

2.2. M
MICROCEN
NTRALA HIDROEL
H
LECTRICĂ
Ă ADUCȚ
ȚIUNE AP
PĂ BRUTĂ
Ă
PETRE
EȘTI
Stația dee tratare a apei potabile Petrești, este o ame
enajare hidro
oenergetică complexă, destinată
d
tratării aapelor uzate,, oportunitattea producerrii de energie
e electrică fiind un obiecttiv secundarr.
Oportun
nitatea de exxploatare com
mercială a pootenţialului hidroenergetic al
aducţiun
nii de apă brută cu care
e este alime ntată Uzina de apă Petreşti,
respectivv convertireea în energgie electricăă a diferenţei de pressiune
existentee, a constituit premisa prrincipala de demarare a acestei invesstiții.
La solicittarea Consiliului Judeţea
an Alba, s‐aa elaborat de
e către S.C. ISPH
Project Developmeent S.A.
studiul
s
de fezabilitate „Microcen
ntrală
hidroeleectrică aducţţiune apă brută
b
Petreşşti”. Conform
m documenttaţiei
întocmitte, soluţia prropusă constă în amplasaarea a două microagrega
ate în
sala pom
mpelor din clădirea
c
Staţţiei de pomppare de inte
ervenţie Petreşti,
utilizând
d dotările deeja existente: clădirea staaţiei, conduccta de aducţţiune
din lacu
ul Petreşti şi conducta de aducţiunne a CHE Săsciori. Conform
documentațiilor tehnice, putere
ea instalată este de 192
2 kw, iar energia
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nuală produssă este de 16
620 MWh/ann.
medie an
Ţinând ccont de fapttul că Staţia de pomparre de interve
enţie pentru
u asigurarea apei brute necesare
funcţionării continue a Staţiei de tratare Petreşti, conform Contractului de delegare a gestiunii
or publice de
d alimenta
are cu apa si canalizarre, Anexa nr.
n 2, este dată spre folosinţa
serviciilo
operatorrului SC APA
A C.T.T.A. SA
S pe durataa contractului, soluţia identificată pentru realizarea in
siguranța si la standarde core
espunzătoarre a obiectiivului de in
nvestiţii a ffost de a transmite
t
documentaţiile către SC APA C.T
T.T.A. SA Albaa, in vedereaa executării microcentral
m
lei.
În cursu
ul anului 20
014 a fost demarată pproiectarea Microcentra
alei hidroeleectrice, fiind
d atribuit
contracttul de proiecctare societă
ății S.C. ISPH PROJECT DEVELOPMEN
NT S.A. Bucu rești, contra
act având
valoareaa de 57.027,6
6 lei și cuprin
nzând toate ffazele de pro
oiectare.

2.3. „R
REFUNCŢ
ŢIONALIZ
ZARE, RE
EABILITA
ARE PENT
TRU CLĂD
DIRE C2 ÎN
Î
BIBLIO
OTECA JUDEŢEANĂ, CU M
MANSARD
DARE”
Consiliull Judeţean Alba
A
a lansat inițiativa dee a realiza un
n proiect care presupunee restaurarea
a fostului
Spital militar, azi seccția de neurologie a Spittalului județțean de urge
enta Alba Iullia, corp C2‐ corp din
ment istoric şi transform
marea acestuiia in Biblioteca județeanaa .
sec. XVIII ‐XX, monum
ui concept vizând
v
amennajarea zone
ei,
Ca partee a întregulu
aparținâând domeniu
ului public al Județului A
Alba, situata in
U
nr. 1‐‐3,
Alba Iulia, Strada Unirii
reabilitarea

clădiriii

C2

in

refuncttionalizarea si
Bibliotecaa

presupun
ne

nizarea unor spatii speciffice: secție de
d
amenajaarea si organ
împrumu
ut pentru ad
dulți, secție de
d împrumutt pentru cop
pii,
săli de lectura, ludoteca,
l
biblionet
b
si multimediia,
ministrative, etc.
e
legatoriee, spatii adm
In anul 22014, in bazaa contractul de servicii dde proiectare
e încheiat cu
u SC Polarh D
Design SRL, având ca
obiect principal execcuţia serviciilor de proiecctare pentru clădirea secţţiei de neuroologie, a fostt întocmit
de fezabilitatte împreuăa cu documenntațiile afere
ente. De asemenea, a foost realizată expertiza
studiul d
biologicăă a acestei clădiri, docum
mentație neccesară obține
erii unor avizze de specia litate, ținând
d cont de
importan
nța clădirii, aceea de monument
m
isttoric de categorie B, co
od LMI AB‐III‐m‐B‐00118 in LISTA
MONUM
MENTELOR ISSTORICE 2010
0 judeţul Albba.

2.4. “M
MUSEIKO
ON. UN NO
OU MUZE
EU AL ICO
OANEI RE
EVITALIZ EAZĂ O
CLĂDIIRE MON
NUMENT ISTORIC
I
RESTAUR
RATĂ ÎN ALBA IU
ULIA”
In competiţia pe anu
ul 2014 din cadrul
c
Prograamului Conservarea şi re
evitalizarea ppatrimoniulu
ui cultural
şi naturaal PA16/RO1
12, finanţat prin Mecannismul Finan
nciar al Spaţţiului Econo mic Europea
an 2009‐
4

C
Jud
deţean Alba îîn calitate de solicitant, împreună cuu Muzeul Na
aţional al
2014/Grranturi SEE, Consiliul
Unirii Alba, Arhiepiiscopia Orto
odoxă Româână de Albaa Iulia si Muzeul
M
Univeersităţii din Bergen,
r
Norvegiaa, au depuss o cerere de finanțaree vizând restaurarea, reabilitarea
si refunctionalizarea
fostului SSpital militarr, azi secția de
d Psihiatrie a Spitalului județean
j
de urgenta Alb a Iulia, corp C3 ‐ corp
din sec. XVIII, monument istoricc şi transform
marea acestuia intr‐un muzeu
m
cu exxpoziţie de artă
a sacră
ON.
MUSEIKO
În conteextul în caree statele donatoare gruupate în Spaaţiul Econom
mic Europeann depun consistente
eforturi financiare
f
pentru protej
ejarea şi revitalizarea
patrimon
niului cultural, pentru proomovarea diversităţii
culturale şi a dialogului inteercultural şii pentru
încurajare
ea
schimburilor
cuulturale,
proiectul
“MUSEIKON. Un nou muzeu al iccoanei revita
alizează o
clădire monument
m
istoric resta urată în Alba Iulia”
răspunde
e acestei iniţiiative prin faaptul că prop
pune spre
cunoaştere, protejare şi revitaliizare circa 5.000
5
de
obiecte‐m
mărturii materiale şi spi rituale ale existenţei
e
şi evoluţiei comunităţţilor româneeşti din Transsilvania.
Proiectul MUSEIKON îşi proopune resttaurarea,
refuncţio
onalizarea şii revitalizarea unei clădirri monument istoric, în scopul
s
de a aadăposti două dintre
cele maii valoroase colecţii
c
de artă veche roomânească, care
c
vor fi şi ele puse laa dispoziţia publicului
p
larg prin
n intermediul unei expoziţii permane nte, a expozziţiilor tempo
orare şi a uneei baze de date şi vor
fi protejjate şi conseervate pentru generaţii le viitoare prin
p
depozittarea într‐unn mediu con
nform cu
standard
dele muzeolo
ogiei actuale
e.
Acest deemers culturral şi protecttiv urmează ssă se desfăşoare într‐o clădire
c
monuument istoric care, la
rândul săău, va fi resttaurată, revittalizată şi va lorificată, prrin această nouă destinaţţie urmând să
s devină
un punctt important al atracţiei turistice
t
reprrezentată de
e cetatea Alb
ba Iulia. Este astfel salvattă şi pusă
în valoarre una dintre cele mai vechi
v
construucţii în stil baroc
b
din Alb
ba Iulia şi prrima cu desttinaţie de
spital miilitar din Rom
mânia.
Prin derularea acesttui proiect cultural‐educcaţional se doreşte
d
facilitarea accesuului publicului larg la
ania si în
valorile patrimoniului, inclusiv prin organizzarea unor evenimente expoziţionaale in Roma
donoare.
statele d
Proiectu
ul “MUSEIKON. Un nou muzeu
m
al icoaanei revitalize
ează o clădire monumennt istoric resttaurată în
Alba Iulia” înregisttrat la Uniitatea de M
Management a Proiectului cu nuumărul PA1
16/RO12‐
LP11/07.04.2014 ca urmare e etapelor de evvaluare, a fosst selectat sp
pre finanţaree, urmând a fi
f semnat
ezentarea doocumentelor solicitate in etapa de preecontractare
e.
contracttul de finanțaare după pre
Durata d
de implementare a proiiectului va ffi perioada cuprinsă
c
întrre data semnnării Contractului de
finanţaree şi data limiită de 30 aprrilie 2016.
Valoareaa totală a pro
oiectului care
e va fi imple menta, aşa cum
c
rezultă din bugetul ccuprins în Ce
ererea de
finanţaree este de 2.1
106.283,22 euro,
e
echivaleentul a 9.416
6.560,40 lei.
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2.5. CENTRUL CULTURAL – CASTEL SÂNCRAI
2.5.1. Documentare istorică
În vederea descoperirii istoriei Castelului “Banffy” din Sâncrai – Aiud, înscris pe Lista Monumentelor
Istorice la codul AB‐II‐a‐B‐00320, sub numele „Castelul Kemeny”, s‐a desfășurat o amplă activitate de
documentare. Această documentare a fost necesară pentru inițierea unui program de restaurare a
edificiului prin care s‐a conferit o nouă destinație și anume transformarea acestuia într‐un centru
cultural.

2.5.2. Întocmirea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului
Cultural – Castel Sâncrai
Pentru funcționarea în cât mai bune condiții a „Centrului Cultural Sâncrai”, a fost necesară
întocmirea unui regulament de organizare și funcționare a acestuia, motiv pentru care s‐a inițiat
acest demers.

2.5.3. Proiect de dotare a Centrului Cultural – Castel Sâncrai
Deoarece Castelul “Banffy” din Sâncrai în forma sa actuală a fost construit în ultimul deceniu al
secolului al XIX‐lea, conform planurilor unui arhitect faimos cu proveniență din Cluj, Pákei Lajos, s‐a
demarat un proiect de dotare cu mobilier și obiecte de artă a castelului în vederea redării pe cât
posibil a imaginii din perioada respectivă.
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Capitolul 3 – COMPARTIMENTUL ARII PROTEJATE ‐
ADMINISTRAȚIA SITULUI FRUMOASA ȘI AL PROIECTULUI
„MANAGEMENTUL INTEGRAT AL SITURILOR ROSCI0085
FRUMOASA ȘI ROSPA0043 FRUMOASA”
3.1. INFORMAȚII GENERALE
Situl de importanță comunitară (SCI) “Frumoasa” a fost desemnat arie naturală protejată în anul
2007 ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România. Aria de protecție specială
avifaunistică (SPA) “Frumoasa” a fost desemnată arie naturala protejată tot în anul 2007, de
asemenea ca parte integrată a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Consiliul Judeţean Alba a preluat Administraţia Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0085
Frumoasa în baza Contractului de Administrare nr. 04 din 01. 03.2010.
După preluarea administrației, în directă legătură cu acest lucru, Consiliul Județean Alba a demarat
implementarea proiectului “Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043
Frumoasa” cu numărul de înregistrare în SMIS – CSNR 36409. Proiectul a fost aprobat prin Ordinul
ministrului mediului şi pădurilor nr. 970 din data de 06.03.2012, s‐a aprobat finanțarea
nerambursabila din cadrul Programul Operaţional Sectorial MEDIU 2007‐2013, Axa prioritară 4 –
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii.
Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa se desfășoară în
perioada mai 2012 – martie 2015.

3.2. DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin proiect se propune realizarea planului de management integrat pentru siturile ROSCI0085
Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun
pentru speciile și habitatele de importanță comunitară aflate pe suprafața acestora. Suprafața totală
a ariilor vizate de proiect este de 137.115 ha, localizată în raza teritorială a județelor: Alba,
Hunedoara, Sibiu,Vâlcea.

3.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI:






Realizarea unui management conservativ şi participativ integrat al ariei naturale protejate cu
dublu statut: sit de importanţă comunitară şi arie de protecţie specială avi‐faunistică;
Realizarea infrastructurii destinate managementului conservativ integrat al celor două situri;
Informarea şi conştientizarea factorilor interesaţi din localităţile Brezoi, Câineni Mari, Mălaia,
Voineasa, Boița, Cisnădie, Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poplaca, Răşinari, Râu Sadului, Sadu,
Sălişte, Tălmaciu, Tilişca, Cugir, Pianu de Sus, Șugag, Beriu, Orăştioara de Sus, Petrila, Petroşani,
cu privire la importanţa conservării biodiversităţii din zona Frumoasa;
Întărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043
Frumoasa.
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3.4. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:



















Activitatea A.1. Realizarea hărţilor de distribuţie a habitatelor naturale, a populaţiilor speciilor
sălbatice de interes comunitar şi a habitatelor acestora din ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043
Frumoasa, evaluarea stării de conservare şi elaborarea măsurilor de conservare a acestora;
Activitatea A.2. Realizarea unui sistem unitar de evidenţă a regimului de proprietate al
terenurilor şi construcţiilor permanente;
Activitatea A.3. Realizarea și avizarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a
populațiilor speciilor sălbatice și a habitatelor naturale de interes conservativ;
Activitatea A.4. Elaborarea şi aprobarea Planului de Management integrat pentru cele două
situri;
Activitatea A.5. Proiectare şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea centrelor de vizitare;
Activitatea B.1 Realizarea Centrului de Vizitare „Frumoasa” de la Poarta Raiului şi a punctelor de
informare;
Activitatea E.1. Dezbaterea publică a planului de management integrat;
Activitatea E.2. Conştientizarea publicului cu privire la valoarea biodiversităţii din Frumoasa prin
intermediul unui film documentar şi a 7 filme scurte;
Activitatea E.3. Conştientizarea publicului cu privire la valoarea biodiversităţii din Frumoasa prin
intermediul unui site web;
Activitatea E.4. Conştientizarea publicului cu privire la conservarea biodiversităţii din Frumoasa
prin mijloace audio;
Activitatea E.5. Organizarea de evenimente de conştientizare a comunităţilor locale cu privire la
conservarea biodiversităţii ‐ Caravana „Frumoasa”;
Activitatea E.6. Organizarea taberelor educaţionale pentru conştientizarea copiilor cu privire la
conservarea biodiversităţii din ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;
Activitatea E.7. Publicitatea aferentă proiectului;
Activitatea F.1. Instruirea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Alba responsabil cu
managementul ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa;
Activitatea F.2. Creşterea capacităţii instituţionale a administratorului ROSCI0085 Frumoasa şi
ROSPA0043 Frumoasa;
Activitatea MP.1. Managementul proiectului;
Activitatea MP.2. Auditul proiectului.

Managementul proiectului este asigurat de Unitatea de Implementare a Proiectului, constituita
astfel:
Manager de proiect – Popescu Dan Mihai
Asistent de proiect – Bozdog Adela
Expert financiar – Găiseanu Dana
Expert biodiversitate – biolog ‐ Drugă Marius
Expert biodiversitate – inginer silvic ‐ Ureche Marius Nicolae
Expert comunicare – Haţegan Ovidiu Ioan
Expert IT & baze de date – Haţegan Marius Paul
Responsabil juridic – din cadrul Direcției Juridică și Administrație publică – Potopea Dana
Responsabil contabilitate ‐ din cadrul Direcție Dezvoltare și Bugete – Dobra Eugen
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Pentru perioada implementării proiectului, Unitatea de Implementare a Proiectului asigură:









Derularea procedurilor de achiziții publice dedicate proiectului ‐ planificarea anuală a achiziţiilor,
lansarea anunţurilor de intenţie/participare la licitaţie, licitaţiile propriu‐zise, primirea ofertelor şi
evaluarea acestora, până la adjudecarea contractelor şi semnarea acestora;
Managementul financiar ‐ planificare, buget, estimarea fluxului de numerar, conformarea din
punct de vedere al eligibilităţii cheltuielilor, plăţi, declaraţii de cheltuieli şi cereri de rambursare,
raportarea financiară, sprijin în derularea auditului, etc.;
Managementul, coordonarea şi supervizarea contractelor pentru lucrările de furnizare de bunuri
şi servicii – monitorizează progresul tehnic şi financiar al contractelor, precum şi menţinerea
calităţii pe parcursul derulării acestora;
Arhivarea și asigurarea Pistei de Audit;
Informare şi publicitate obligatorii pentru proiect.

Unitatea de Implementare a proiectului își sincronizează acțiunile cu cele ale Administrației sitului.

3.5. ADMINISTRAȚIA SITULUI FRUMOASA – DESCRIEREA ACTIVITĂȚII
Administrația sitului a desfășurat pe toată perioada anului 2014 o activitate intensă în sit,
concretizată printr‐un număr foarte mare de deplasări în teren. Astfel, în vederea identificării tuturor
condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru acordarea documentelor de reglementare din punct
de vedere al protecţiei mediului (avize, acorduri, autorizaţii) s‐au efectuat în anul 2014 verificări în
teren, la solicitanţi, înainte de emiterea acestora documente.
Au fost solicitate un număr de 79 de avize/puncte de vedere şi emise 66 avize/puncte de vedere
favorabile pentru diferite activităţi, după cum urmează: construire anexa exploatare agricola,
exploatări forestiere, reabilitare/construire drumuri forestiere, pășunat ovine, amenajamente silvice,
amenajare domeniul schiabil Valea Sebeșului, activitate de vânătoare, reabilitare PUG si RLU,
producere energie electrica MHC, construire micro stație de epurare, alimentare cu energie electrică,
amenajare iaz piscicol, construire parc energetic eolian.
S‐au efectuat verificări pe linie de mediu, în zonele expuse activităților turistice și investiților în
infrastructură turistică, în vederea conformității cu prevederile autorizațiilor de mediu sau
acordurilor de mediu.
În cursul anului 2014 s‐au constatat nereguli privind nesolicitarea avizului administratorului pentru
diferite activităţi, respectiv circulaţia cu mijloace motorizate pe trasee nepermise,
exploatarea/extragerea masei lemnoase înaintea solicitării avizului din partea administraţiei.
În perioada analizată, reprezentanţi ai Administrației Sitului de Importanță Comunitară au efectuat
mai multe controale, împreuna cu inspectoratele județene ale Gărzii de Mediu Alba și Vâlcea. Aceste
acțiuni au avut ca scop atât verificarea în teren a amplasamentelor cât și emiterea unor puncte de
vedere privind avizarea unor activități economice ce urmează a fi desfășurate în perimetrul și în
vecinătatea sitului Natura 2000 Frumoasa. S‐a acordat o atenție deosebită obiectivelor aflate în
vecinătatea sitului Natura 2000, acolo unde existau neclarități privind limitele de proprietate,
identificându‐se pe teren aceste limite și formulându‐se condiții speciale în care pot fi realizate
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anumite activități și proiecte; toate aceste condiții au fost scrise în actele de reglementare astfel
încât impactul asupra mediului să fie unul cât mai redus.
În decursul anului au fost desfășurate mai multe controale împreună cu personalul calificat al Gărzii
de Mediu pe raza județului Vâlcea în rezervațiile naturale (Stricatu și Cristești), din județul Vâlcea.
Starea habitatelor în aceste rezervații este bună, pe parcursul vizitei în teren s‐a constatat că
intervenția antropică în rezervații este redusă, turismul neorganizat fiind nesemnificativ, ca urmare a
accesului dificil în aceste zone datorat pantelor mari. Formele de relief au aspect rezidual, bine
păstrat, fiind rezultat al procesului de eroziune. Starea de sănătate a vegetației specifice este una
bună, intervenția antropică fiind nesemnificativă. De asemenea nu au fost observate activități
pastorale care să pună în pericol integritatea rezervațiilor.
Consiliul Judeţean Alba în calitate de Administrator al Sitului de Importanţă Comunitară, a numit un
reprezentant pentru a participa la şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) înfiinţată în cadrul
Agenţiei Judeţeană de Mediu Alba, Sibiu şi Vâlcea, ori de câte ori această activitate este necesară. În
cadrul acestor ședințe se discută proiectele noi, a căror execuţie necesită aprobări atât de la Agenţia
Judeţeană de Mediu, cât şi de la Administratorul sitului în cauză. Deciziile de aprobare/neaprobare se
iau după ce s‐a ajuns la puncte de vedere comune. Se realizează o bună colaborare cu Agențiile
pentru Protecția Mediului din cele patru județe Alba, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea, pe raza cărora se
desfășoară suprafața sitului, prin participarea la dezbateri publice în cadrul procedurii de emitere a
actelor de reglementare, participarea în Colectivul de Analiza Tehnică.
În vederea elaborării studiilor de evaluare a stării resurselor biologice pentru stabilirea cotelor de
recoltă la speciile de mamifere strict protejate, Administraţia Sitului de Importanţă Comunitară
ROSCI0085 Frumoasa a participat la evaluarea efectivelor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică. S‐a
urmărit ca gestionarii fondurilor de vânătoare din județul Sibiu şi Alba să realizeze, conform
programării, acţiunile de evaluare a efectivelor speciilor menţionate şi să prezinte documentaţia
solicitată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Pe baza acestor evaluări s‐au stabilit
cotele de recoltă la această specie, care au fost aprobate prin Ord. MM nr. 1575/2014 pentru
aprobarea derogărilor în cazul speciilor de urs, lup și pisică sălbatică.
Pe linie de silvicultură, personalul calificat al Administrației Sitului de Importanță Comunitară
ROSCI0085 Frumoasa, împreună cu reprezentanți ai Direcției Silvice și Ocoale Silvice din Alba, Sibiu și
Vâlcea au verificat suprafețele de pădure care urmau a fi exploatate astfel încât recoltarea,
colectarea şi transportul masei lemnoase să se efectueze cu respectarea prevederilor Legii nr.
46/2008 ‐ Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând astfel menţinerea
integrităţii fondului forestier naţional, în condiţiile gestionării durabile a pădurilor. Pe lângă
verificarea în teren s‐a urmărit ca exploatarea să respecte amenajamentul silvic, solicitând astfel
documente doveditoare care să confirme veridicitatea.
Estimăm că pe parcursul anului 2014, starea factorilor de mediu din aria naturală protejată s‐a
menținut la un nivel constant, în mare parte datorită completării și îmbunătățirii legislației din
domeniul protecției naturii (existența Ghidului de evaluare adecvata‐Ord.nr.19/2010). Cu toate
acestea, presiunile antropice asupra speciilor și habitatelor au crescut, datorită realizării sau
propunerii de proiecte de investiții în perimetrul sau în vecinătatea ariei protejate. Cele mai multe
deteriorări ale mediului natural s‐au înregistrat în zonele investițiilor care prezintă interes economic,
reprezentate de cursurile râurilor de munte (microhidrocentrale), dar şi dorinţa de a valorifica
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potenţialul energiei eoliene a zonei şi extinderea pârtiilor de schi constituie presiuni din ce în ce mai
mari.
În completarea activităților Administrației, s‐au desfășurat și activitățile dedicate proiectului
“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”. Anul 2014 a
fost unul deosebit de important pentru întregul proiect, fiind anul în care au fost realizate sau
demarate procedurile de achiziție de bunuri și servicii necesare bunei desfășurări a activităților
cuprinse în cererea de finanțare.
În cursul anului au fost realizate procedurile de achiziție publică din cadrul proiectului, realizându‐se
cele mai multe dintre activitățile de informare, conștientizare și promovare a biodiversității. Astfel,
au fost organizate dezbateri publice, s‐au realizat materiale de informare și publicitate în formă
tipărită, pe suport video și audio și sub formă de pagină web, prin intermediul site‐ului www.
Naturafrumoasa.ro. Au fost difuzate spoturi audio pe radiouri locale și naționale, iar o serie de șapte
filme scurte se află în curs de difuzare. S‐a realizat „Caravana Frumoasa”, o acșiune de infiormare și
conștientizare desfășurată în 24 de localități ale sitului, precum și 4 tabere educaționale, la care au
participat 160 de copii.
Alte activități desfășurate în anul 2014 au vizat realizarea de studii științifice necesare realizării
planului de management, stabilirea regimului de proprietate al terenurilor si construcțiilor
permanente pentru situl ROSCI0045 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa, realizarea proiectului tehnic
pentru execuția Centrului de vizitare de la Poarta Raiului si a panourilor de informare, instruirea a
două persoane în GIS&baze de date, realizarea primei misiuni de auditare a activităților proiectului și
achiziționarea de echipamente, mobilier si software necesare proiectului.

3.6. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI:




S‐a actualizat bugetul proiectului, graficul de achiziții și graficul de implementare;
S‐au întocmit trei Cereri de Rambursare cu cheltuielile realizate prin contractele implementate în
cadrul proiectului, care au fost aprobate și rambursate.
Progresul proiectului a fost raportat Organismului Intermediar POS Mediu responsabil cu
monitorizarea implementării proiectului, săptămânal prin Fișa de raportare săptămânală și
trimestrial prin Raportul de progres trimestrial.

3.7. INFORMARE ȘI PUBLICITATE
Administrarea eficientă a sitului, cât și cerințele proiectului presupun o activitate de comunicare
constantă. Acest capitol al comunicării (informare și publicitate) este, de altfel, deosebit de
important pentru finalizarea cu succes a proiectului.
În cadrul Proiectului, Beneficiarul este obligat să respecte reglementările privind informarea și
publicitatea din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007‐
2013 și din Anexa III „Măsuri de informare şi publicitate” la contractul de finanțare nr.
129096/04.05.2012. Beneficiarul este totodată obligat să utilizeze pentru toate produsele de
comunicare realizate în cadrul Proiectului, următoarele elemente, în această ordine: sigla Uniunii
Europene, sigla Guvernului României, logo şi slogan POS Mediu şi sigla Instrumentelor Structurale,
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însoţite de menţiunea „Proiect co‐finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională”. Acestea
reprezintă cerințele minime privind informarea și publicitatea.
În vederea respectării tuturor acestor cerințe a fost elaborat un plan anual de informare și
publicitate. Planul anual privind masurile de informare şi publicitate 2014 a fost aprobat de
Beneficiar și transmis la AM și OI, acesta obținând avizul favorabil. Planul cuprinde obiectivele de
comunicare avute în vedere de Beneficiar, publicul ţintă, mijloacele de comunicare, activităţile de
informare şi publicitate preconizate, bugetul alocat acestora şi persoana (persoanele) responsabilă(e)
cu implementarea lor. Pentru implementarea acestuia, este necesară monitorizarea atentă a
indicatorilor stabiliți.
Scopul Planului anual pentru anul 2014 privind măsurile de informare şi publicitate ale Proiectului
este de a crea un cadru adecvat creşterii nivelului de informare şi conştientizare a publicului larg în
ceea ce privește realizarea planului de management integrat pentru siturile ROSCI0085 Frumoasa și
ROSPA0043 Frumoasa, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile și
habitatele de importanță comunitară aflate pe suprafața acestora. Activităţile de informare şi
publicitate privind Proiectul au fost constant monitorizate şi evaluate pe întreaga perioadă a anului
2014, pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.
În concluzie, administrarea sitului Frumoasa și derularea proiectului „Managementul integrat al
siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” sunt două activități complementare care
urmăresc același scop: realizarea unui management conservativ al ariei naturale protejate insistând
atât asupra statutului de sit de importanţă comunitară şi cât și asupra aceluia de arie de protecţie
specială avi‐faunistică. Activitățile echipei sunt centrate pe finalizarea achizițiilor publice și a
serviciilor necesare bunei desfășurări a proiectului, dar și pe comunicare. În paralel, administrația
sitului Frumoasa desfășoară activități intense în teren pentru realiza un control al evoluțiilor din sit
(starea factorilor de mediu, evaluarea presiunilor antropice asupra habitatelor și speciilor și
tendințele de deteriorare a mediului), din punct de vedere al protecţiei mediului.
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Capitolul 4 – SERVICIUL TURISM
În anul 2014 Serviciul Turism din cadrul Direcţiei Tehnice, Consiliul judeţean Alba şi‐a concentrat
activitatea pe continuarea proiectelor începute în anii trecuţi, pe dezvoltarea evenimentelor deja
consacrate organizate de Serviciul Turism, dar a demarat şi proiecte noi.
Activitatea Serviciului Turism a Consiliului Judeţean Alba s‐a axat pe trei componente, şi anume,
dezvoltare, evenimente şi materiale de promovare

4.1. COMPONENTA DEZVOLTARE
4.1.1. Centrele de Informare și Dezvoltare Turistică
Pe parcursul anului 2014, Centrul de Informare și Dezvoltare Turistică Câmpeni a oferit persoanelor
interesate informaţii specifice şi materiale publicitare despre pensiunile turistice, obiectivele turistice
şi evenimentele din zonă, a ţinut permanent legătura cu proprietarii de pensiuni turistice pentru
documentare asupra ofertelor turistice, în scopul promovării, atât în sezon cât şi în extrasezon, a
participat cu o delegaţie de proprietari de pensiuni turistice la Târgul de Turism de la Bucureşti din
luna martie în scopul promovării turismului rural din Munții Apuseni.
În anul 2014, de asemenea, s‐a asigurat asistenţă de specialitate şi sprijin logistic persoanelor fizice şi
juridice conform specificului activităţii, a completat baza de date existentă cu noi informaţii legate de
patrimoniul turistic, s‐au organizat călătorii de documentare în zonă pentru formatorii de opinie
(reprezentanţi mass media, tour‐operatori), s‐a asigurat secretariatul Comitetului de Dezvoltare
Economică Apuseni în cadrul căruia au fost organizate întâlniri între reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Alba, agenţi economici, ONG‐uri, reprezentanţi ai administraţiilor locale şi instituţiilor
publice din Munţii Apuseni în scopul analizei şi dezbaterii pentru dezvoltare economică durabilă a
zonei. Consultările au constituit punctul de plecare pentru redactarea viziunii şi obiectivelor
strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2014‐2020, fiind formulate politici şi
programe care să abordeze cei trei poli de dezvoltare ai zonei Munţilor Apuseni: Abrud, Baia de Arieş
şi Câmpeni.
Principalele activități ale Centrului de Informare şi Dezvoltare Turistică Zlatna au fost şi în anul 2014,
următoarele:


culegerea de informaţii şi date necesare promovării turismului în zona de competenţă ‐oraşul
Zlatna şi comunele Almaşu Mare, Meteş, Bucium, s‐a realizat o bază de date privind
infrastructura turistică



asigurarea consultanţei, asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice
locale comunale şi orăşeneşti în domeniul turismului; în acest sens s‐a continuat colaborarea
cu Primăria Comunei Bucium privind promovarea turismului la nivel local, în special în ceea
ce priveşte dezvoltarea de activităţi în ariile protejate Detunata Goală şi Poiana cu Narcise de
la Negrileasa; colaborare cu Primăria Oraşului Zlatna privind dezvoltarea şi promovarea
Festivalului Internaţional de Film Etnografic, F.I.F.E. Zlatna, precum şi promovarea oraşului şi
a zonelor turistice adiacente prin implicarea în realizarea Congresului Spiritualităţii
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Româneşti şi crearea Forumului Montan Român, filiala Alba, cu sediul la Zlatna; implicare în
dezvoltarea produsului turistic „Mocăniţa”.


s‐au cules date şi informaţii referitoare la patrimoniul turistic natural, antropic şi cultural,
material şi imaterial, necesare pentru întocmirea materialelor de promovare turistică



s‐a constituit un grup de iniţiativă a ONG‐urilor din 2 judeţe, pentru re‐marcarea şi
amenajarea traseelor turistice montane din judeţul Alba precum şi elaborarea unei strategii
viitoare privind traseele turistice.

4.1.2. Programul de înființare și susținere a cercurilor de turism școlare
Programul de înființare și susținere a cercurilor de turism se află în cel de al cincilea an de derulare. În
anul 2014 s‐au alăturat încă patru unități de învățământ, numărul lor ajungând la opt, acoperindu‐se
întreg județul ca distribuție teritorială a liceelor ce au fost incluse în acest program.
Principala activitate în 2014 derulată în cadrul acestui program, a fost organizarea unei tabere în
Munții Șureanu – parte componentă a Șureanu Mountain Festival, au participat elevi și cadre
didactice. În cadrul acestei tabere au fost derulate activități specifice, în colaborare cu Salvamont
Alba și ATE Trascău Corp, parteneri în cadrul programului.

4.1.3. Colaborarea cu Cercurile Studențești de Marketing și de Turism ale
Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Un aspect important în cadrul componentei dezvoltare este colaborarea cu Universitatea ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cercurilor studențești de turism și marketing ce activează în cadrul
Departamentului de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, efectuează o serie de cercetări ce
vizează evenimentele și activitățile pe care Consiliul Județean Alba le desfășoară prin Serviciul
Turism.
Şi anul acesta, la fel ca în precedentul a existat o mare deschidere pentru elevii şi studenţii interesaţi
să se implice în activităţile de voluntariat, cu ocazia diferitelor acţiuni organizate de Consiliul
judeţean Alba prin Serviciul Turism, în mod special evenimente. De asemenea şi aceştia au fost
sprijiniţi în activităţile lor, un exemplu relevant în acest sens fiind evenimentul „Lumini! Cameră!
Publicitate!” organizat de Cercul de Marketing al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

4.2. COMPONENTA EVENIMENTE
Pe parcursul anului 2014, principalele evenimente al căror organizator sau co‐organizator a fost
Direcția Tehnică a Consiliul Județean Alba prin Serviciul Turism ‐ Compartimentul evenimente, au
fost: Conferința de prezentare a programului Eurodyssée al Ansamblului Regiunilor Europene, Alba
Iulia City Race, Alba Golf Challenge, Concursul Vinul Județului Alba și Gala Vinurilor, Festivalul Alba
Jazz, Festivalul Cetăților Dacice, Festivalul Dilema veche, Târgul Național Turism Rural Albac, Ziua
Încoronării, Festivalul Concurs de Muzică Folk ”Ziua de Mâine”, O seară la Castel – Centrul Cultural
Castel Sâncrai.
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descopeeri istoria aceestui loc printr‐o expozițiie foto și video, prin care
e s‐a prezenttat evoluția castelului
c
din vrem
murile sale de glorie, trecând prin annii de ruină și ajungând apoi la form
ma de astăzi, complet
restauraată, în care fiecare eleme
ent este din nnou pus în vaaloare.
e naţionale de
d turism
Prezenţaa la târgurile
R
La eddiția de primăvară a Târgului Naațional al României,
consiiliul județean
n prin serviciul turism și pprimăria municipiului
p
cu
u un stand comun, allături de
Alba Iulia au participat
proprrietari de pensiuni din Munții Apuseni și Munții
Sebeșșului, având
d astfel un concept
c
unittar de prom
movare a
întreggului județ Alba.
A

4.3. CO
OMPONE
ENTA MAT
TERIALE
E PROMOȚIONALE
E
Brandingg‐ul turistic al
a județului Alba
Dacă la finalul anulu
ui 2013 a fo
ost lansat nooul logo turisstic al județu
ului Alba,
anul 20114 a însemnaat o continuare a dezvolltarii și imple
ementării accestuia, la
nivel națțional prin participarea
p
la Târgul dee Turism al României – ediția de
primăvară, de asem
menea pe to
oate materiialele de prromovare lansate de
Consiliull județean Allba.
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„Județul Alba. Ghid Turistic”, ediţia a IV‐a
În anul 2014, s‐a revizuit și pregătit ediția a V‐a în limba română și s‐a început traducerea în limba
engleză și pregătirea pentru tipar a primei ediții „Alba County. Travel Guide”.
Alte materiale de promovare
Având sloganul „Călătorii inspirate în 2014” a fost tipărit un set de materiale de promovare, ce a
cuprins:







Două broșuri de promovare potențialului turistic al județului Alba, având titlurile Călătorii
inspirate în 2014 și Prințesa Zulufina – Călătorește inspirat!
Broșura Apusenii, o călătorie inspirată, care prezintă turiștilor frumusețile deosebite ale
acestor tărâmuri
Broșura Evenimente inspirate în 2014, prin care publicul a fost informat despre calendarul de
evenimente majore ale județului Alba
Broșură Munții Apuseni – cazare în județul Alba
Patru pliante: Munții Sebeșului – cazare în județul Alba, Valea Mureșului – cazare în județul
Alba, Valea Aiudului – cazare în județul Alba, Valea Târnavelor – cazare în județul Alba.
Harta turistică a județului Alba în limba engleză.

Promovarea online



S‐a creat o bază de date CMS pe care se bazează și noul site www.turismalba.ro ,
Paginile de facebook au prezentat o creștere semnificativă a notorietății, comparativ cu anul
2013:
o facebook.com/turism.alba (7919 likes)
o facebook.com/FestivalulCetatilorDacice (2948 likes)
o facebook.com/ziuademaine (2490 likes)
o facebook.com/AlbaJazz (906 likes)
o facebook.com/TargNationalTurismRuralAlbac (665 likes)

19

Capittolul 5 ‐ COMPA
ARTIMENTUL
L PROIECTE, LU
UCRĂRII
PUBL
LICE
Comparttimentul Pro
oiecte, Lucrrări Publice are ca obiiectiv de acctivitate reaalizarea lucrărilor de
construccţii şi instalaţii, de echipare şi amen ajare a teritoriului, preccum şi de dootare a localiităţilor în
folosul ccolectivităţilo
or umane de pe teritoriu l judeţului Alba.
Majoritaatea lucrărilo
or publice se
e derulează îîn cadrul un
nor programe
e finanţate dde la bugetu
ul de stat
sau din aalte surse intterne şi externe.

5.1. PR
ROGRAM
MUL NAȚIIONAL DE
E DEZVOL
LTARE LO
OCALĂ C ONFORM
M
O.U.G.. NR. 28/2013
Consiliull Judeţean Alba,
A
în baza atribuţiilo r sale, stabiileşte si fundamenteazăă necesarul anual de
fonduri, în baza critteriilor de se
elecţie si în uurma consultării autorităţilor localee. Lista proie
ectelor se
ui Dezvoltării Regionale şi Administrraţiei Publice
e pentru finaanţare, urmă
ărindu‐se
prezintă Ministerulu
asigurareea condiţiilo
or minimale de
d infrastrucctura rurală în comunităţile sărace. D
De asemenea Consiliul
judeţean
n Alba sprijiină şi coord
donează actiivitatea conssiliilor locale
e în fundam
mentarea pro
oiectelor,
asigură aasistenţa juridică şi tehniică de speciaalitate necesară şi monito
orizează exeecutarea lucrrărilor, în
conform
mitate cu instrucţiunile prrogramului sii a Legii finan
nţelor publicce.
Subproggramul „Mod
dernizarea sa
atului românnesc” cuprinde
mai multte domenii de lucrări dintre care în anul 2014 s‐‐au
derulat următoarelee investiţii:




Lucrări în co
ontinuare – 11
1 investiţii dde alimentarre cu
aapă şi canalizare, 1inve
estiţie privin d modernizarea
infrastructurrii şi 2 investtiţii privind ccămine cultu
urale
şşi reabilitări sedii primării.
Lucrări noi ‐ 10 investiţii de alimeentare cu ap
pă şi
ccanalizare,30
0 investiţii privind moddernizarea drumurilor
d
comunale
c
şi 1 investiţie
e privind
reabilitare seediu primărie
e.

Subproggramul „Rege
enerare urba
ană a municcipiilor şi oraşelor” cuprin
nde următoaarele domen
nii:



Lucrări în co
ontinuare – 1 lucrare dee reabilitare străzi şi 1 lu
ucrare reabi litare şi mod
dernizare
cclădire
e reabilitări dde străzi şi modernizări
m
drumuri şi 1 lucrare de re
eabilitare
Lucrări noi – 7 lucrări de
ccentru educaaţional

Subproggramul „Infraastructură la
a nivel judeţţean” – s‐au derulat 2 lu
ucrări (în conntinuare) de
e drumuri
judeţenee.
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Program
mul reprezinttă sprijinul acordat
a
de sstatul român
n pentru ech
hiparea com
munelor şi sa
atelor din
componenţa acestorra cu lucrări de infrastrucctură edilitarră.
In cadru
ul acestui Program în anul
a
2014, îîn judeţul Alba
A
au fostt alocate foonduri în va
aloare de
32.624.3327,45 lei acestea
a
fiind
d utilizate p entru finalizzarea unor lucrări ce ss‐au preluat din alte
program
me, respectiv HG 577/199
97, OG 7/20006. Fondurile
e s‐au repartizat după cuum urmează:

5
5.1.1. Subp
programull „Modern
nizarea satului românesc”
Pentru ccele 14 lucrărri în continua
are s‐a alocaat suma de 7.984.280,0
7
lei.
În cursu
ul anului s‐aau recepţionat lucrărilee: „Alimentaare cu apă comuna Jiddvei , sat Bălcaciu”
„Alimenttare cu apă localitatea Roşia de Seecaş, Tău, Ungurei comu
una Roşia dde Secaş”, „E
Extindere
reţea ap
pă uzată loccalitatea Daiia Română” „Alimentare
e cu apă şi canalizare îîn sistem ce
entralizat
comuna Rimetea, sat Rimetea” .
Pentru ccele 41 lucrăări noi s‐a alo
ocat suma dde 16.325.68
82,0 lei. În cu
ursul anului 2014 s‐a reccepţionat
lucrarea”Modernizarre stradă principală loca litatea Strajaa, comuna Berghin” şi esste finalizată
ă lucrarea
nizare DC 41 sat Henig, comuna
c
Bergghin” urmând
d să fie recep
pţionată.
„Modern

5
5.1.2. Subp
programull „Regenerrare urban
nă a munic
cipiilor şi o
oraşelor”
Pentru ccontinuarea celor 2 lucrări s‐a aloccat suma de
e 918.958,45
5 lei, lucrări le fiind execcutate în
procent de 50%, urm
mând să fie finanţate
f
şi înn anul 2015 pentru a fi finalizate.
Pentru ccele 8 lucrări noi s‐a aloca
at suma de 55.829.687,0 lei, urmând să
s fie finanţaate şi în anul 2015.

5
5.1.3. Subp
programull „Infrastru
uctură la nivel
n
jjudeţean”
Pentru ccontinuarea celor
c
2 drum
muri judeţenee s‐a alocat suma
s
de
1.800.0000,0 lei urmâând să fie finanţate şi în aanul 2015 pe
entru a fi
finalizatee.

5.2. SIISTEM MIICROREG
GIONAL D
DE ALIME
ENTARE CU
C APĂ A COMUN
NELOR
DAIA
A ROMÂNĂ
Ă, CUT, CÎLNIC,
C
ŞP
PRING,
DOŞT
TAT ŞI A LOCALIT
L
ĂŢII RĂH
HĂU
Pentru rezolvarea situaţiei alimentării cu apă în
n sistem
na Văii Secaşşelor, zonă fără surse
centraliizat a localităăţilor din zon
de apă potabilă, în lista obiectivvelor de inveestiţii pe anul 2013 cu
s integrală
ă de la bugeetul local, re
epartizate
finanţarre parţială sau
pentru Consiliul ju
udeţean Alba, a fost cuuprins obiectivul de
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investiţiii „Sistem miccroregional de
d alimentarre cu apă potabilă a comunelor Daia Română, Cu
ut, Câlnic,
Şpring, D
Doştat şi a localităţii Rahă
ău, jud Alba””, ca lucrare în
î continuare.
In anul 22014 au fost continuate lucrările
l
la a cest obiectivv de investiții, fiind deconntaţi 2.380.4
476,72 lei
pentru lu
ucrările execcutate, dirige
enţia de şanttier şi taxele legale.
Lucrărilee au fost fin
nalizate la sfârșitul
s
lun ii decembrie
e 2014, urm
mând ca reccepția la terminarea
lucrărilor sa fie organ
nizata in luna
a ianuarie 20015.
ucrărilor executate de SSC Instalatorul SA Alba Iulia in bazaa acestui con
ntract de
Valoareaa totala a lu
lucrări este de 7.005
5.908,03 lei.

5.3. RE
EABILITA
ARE (RES
STAURAR
RE) CAST
TEL
SÂNCR
RAI, JUDE
EŢUL ALB
BA – FAZA
A II
Imobilul „Castel Kemeny Sâncrai”,
S
cupprins în Lista
L
monumeentelor isto
orice din judeţul
j
Albba, este situat
administtrativ în locaalitatea Sâncrai, str. Anndrei Mureşanu,
nr. 100, municipiul Aiud,
A
judeţu
ul Alba. Clăădirea şi terenul
aferent ssunt cuprinse în domeniu
ul public al juudeţului Albaa.
Imobilul are un regim
m de înălţime
e S+P, cu o s uprafaţă con
nstruită de 781,32 mp.
12 cu processul verbal nrr. 7.963 /
Prima faază a de execcuţie a fost finalizată şi recepţionatăă in anul 201
29.06.20012, această fază vizând reabilitareaa (restaurare
ea) şi mansardarea unei părţi a clăd
dirii astfel
încât aceeasta să desservească an
nsamblul dee funcţiuni compus
c
din birouri şi saala conferinţţe pentru
proiectu
ul social privvind înfiinţa
area unei fe rme ecologiice de trand
dafiri, reabiliitarea acope
erişului şi
egradărilor .
rezolvareea scurgerii apelor meteorice pentruu stoparea de
De asem
menea, în anu
ul 2012 – 20
013 a fost orrganizată pro
ocedura de achiziţie
a
pubblică de lucră
ări pentru
faza a II‐‐a de reabilittarea (restau
urarea) Cast elului Sâncraai, care vizea
ază reabilita rea întregulu
ui imobil,
fiind încheiat contraactul de lucrări nr. 1713 / 07.02.201
13. cu firma SC Compact
ct Construct SRL Alba
Iulia. Luccrările au încceput la data de 12.03.20013.
In anul 22014 au fostt continuate lucrările de reabilitare si
s restaurare
e la Castel, fiiind finalizatte in luna
octombrie. Lucrările au
u fost receppționate cu procesul
verbal de recepție la terminaarea lucrărrilor nr.
16.757/14.1
10.2014. Valoarea totalaa recepționatta a fazei
II de execuțție este de 3.028.745,57 lei.
Personalul din cadrul compartim
mentului a organizat
o
d achiziţie publică
p
de luucrări pentru
u faza II şi
procedura de
răspunde de
d aspectele tehnice legate de execuţia,
urmărirea si
s decontarea
a lucrărilor.
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5.4. REFUNCŢIONALIZARE CLĂDIRE CENTRUL MILITAR PENTRU SEDIU
CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA CU EXTINDERE
În anul 2013 a fost iniţiată achiziţia directă a serviciilor de proiectare pentru obiectivul de investiţii
Refuncţionalizare clădire Centrul Militar al Judeţului Alba. Anunţul privind achiziţia directă a fost
publicat pe SEAP şi pe site‐ul Consiliului Judeţean. Serviciile de proiectare au fost atribuite firmei SC
Polarh Design SRL Bucureşti, fiind încheiat contractul nr. 2570 / 26.02.2013
In anul 2014 a fost elaborat proiectul tehnic pentru acest obiectiv de investiții si au fost obținute
avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism. A fost decontata valoarea proiectului
tehnic in suma de 37.753,04 lei.
De asemenea a fost pregătita si postata pe SEAP documentația de atribuire pentru achiziția publica
de lucrări prin procedura de cerere de oferte. In data de 09.12.2014 a avut loc deschiderea ofertelor,
fiind încheiat procesul verbal nr. 20.403 / 09.12.2014. Atribuirea contractului de lucrări va avea loc la
începutul anului 2015, după evaluarea tuturor ofertelor.

5.5. REPARAŢII CURENTE LA IMOBILUL SITUAT ÎN ALBA IULIA, STR.
REGINA MARIA, NR. 6
În anul 2013 a fot iniţiată achiziţia directă a lucrărilor de reparaţii curente la imobilul situat în Alba
Iulia, str. Regina Maria, nr. 6. Anunţul privind achiziţia directă a fost publicat pe SEAP şi pe site‐ul
Consiliului Judeţean. Execuţia lucrărilor a fost atribuită firmei SC Compact Construct SRL Alba Iulia,
fiind încheiat contractul nr. 18.656/22.11.2013.
Lucrările au fost executate in perioada noiembrie 2013 – iulie 2014, fiind întrerupte 1 luna in
perioada de iarna.
Valoarea totala a lucrărilor de reparații curente este de 154.820,20 lei.

5.6. REPARAȚII CAPITALE LA CORPUL C3 AL IMOBILULUI SITUAT IN
ALBA IULIA, STR. REGINA MARIA, NR. 6
La începutul anului 2014 a fost inițiata achiziția directa a serviciilor de proiectare pentru reparația
capitala a acestui corp de clădire. Anunţul privind achiziţia directă a fost publicat pe SEAP şi pe site‐ul
Consiliului Judeţean. A fost încheiat contractul de servicii nr. 2.778 / 19.02.2014, in valoare de
13.514,76 lei. Proiectul tehnic a fost finalizat si predat in data de 25.03.2014.
Au fost obținute avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism pentru obținerea
autorizației de construire.
In luna iunie 2014 a fost inițiata achiziția directa a lucrărilor de reparație capitala la corpul C3 al
imobilului situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6. Anunţul privind achiziţia directă a fost publicat
pe SEAP şi pe site‐ul Consiliului Judeţean. A fost încheiat contractul de lucrări nr. 13.365/13.08.2014
cu firma SC Contructus SRL Petresti, in valoare de 233.692,36 lei. Execuția lucrărilor a început in anul
2014, dar va continua si in anul 2015.
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5.7. INSTALAŢII ELECTRICE ŞI CURENŢI SLABI PENTRU IMOBILUL
SITUAT ÎN ALBA IULIA, STR. REGINA MARIA, NR. 6
Consiliul Judeţean Alba intenţionează să mute sediul Centrului Militar al Judeţului Alba în clădirea
situată în Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6, clădire aflată în domeniul public al judeţului Alba. Pentru
a‐şi putea desfăşura activitatea în acest imobil este necesar să fie elaborat un proiect tehnic pentru
instalaţiile electrice şi de curenţi slabi, proiect care să respecte cerinţele impuse de specificul militar
al instituţiei.
In luna iulie 2014 a fost elaborat proiectul tehnic pentru aceste instalații electrice si de curenți slabi,
fiind achiziționat direct contractul de servicii de proiectare nr. 11.710 / 17.07.2014 cu firma SC Instal
Vest SRL Alba Iulia, in valoare de 4.960 lei.
Proiectul a fost finalizat si predat in data de 19.09.2014, urmând a fi achiziționat contractul de lucrări.
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Capittolul 6 ‐ SERVICIUL DE ADMIINISTRA
ARE A
DRUM
MURILO
OR JUDEȚENE
6.1. SE
ERVICIUL
L DE ADM
MINISTRA
ARE A DR
RUMURIL
LOR
Obiectull de activitate al serviciului de admin istrare drum
muri judeţene
e este:
Coordon
narea, cond
ducerea, urrmărirea si recepționaarea lucrările de prooiectare, co
onstruire,
moderniizare, reparaare, întreține
ere, exploataare si administrare a dru
umurilor jud eţene, a sem
mnalizării
rutiere, a plantaţiilo
or din zona precum
p
si a lucrărilor de
e arta anexe
e drumurilorr din administrare, in
eţelei de
scopul menţinerii unei viabilittăți corespunnzătoare si asigurării exploatării raaţionale a re
s
a ccirculaţiei.
drumuri județene in condiţii de siguranţa
ma Hotărârii Guvernului nr.782/20144 pentru mo
odificarea
Consiliull judeţean Alba administtrează in urm
anexelorr la Hotărâreea Guvernulu
ui nr.540/20000 privind aprobarea înccadrării in caategorii funccţionale a
drumurilor publice si a drumu
urilor de uti litate privatta deschise circulaţiei publice, o reţea de
1.068,2111 km, din caare:




drum
muri cu îmbrrăcăminte asfaltică
drum
muri pietruitte
drum
muri de pământ

‐ 664.760 km
‐ 339.437 km
‐ 64.014
4 km

LUNGIIMEA DRU
UMURILOR
R JUDETE
ENE FUNC
CTIE DE ST
TAREA
DE VIABILITA
ATE

100.00%
%
80.00%
%
60.00%
%
40.00%
%
20.00%
%
0.00%
%
1
Drum
muri
asfaltate--664,76
km
m

2
Drrumuri
pie
etruite
339,437 km

3
Drum
muri
pamaant
64,0144 km

In anul 22014 principalele activită
ăți ale servicciului de adm
ministrare a drumurilor jjudețene au fost:



elaborarea si asigurarea
a
derulării
d
proogramelor de
d modernizare, întreț inere si reparații a
drum
murilor județțene;
asigu
urarea calităății si controlul tehnic al ccalității lucrăărilor executa
ate;
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orgaanizarea si deesfășurarea procedurilor
p
r de achiziție publica a se
erviciilor si luucrărilor execcutate pe
drum
murile județeene;
gestionarea bunurilor publice din adminiistrare;
coorrdonarea dezzvoltării unittare a rețeleii de drumuri publice;

Bugetul total alocatt programelor de lucrărri de drumurri si poduri in
n anul 2014 este de 31.1
199,0 mii
p surse de finanțare,
f
asttfel:
lei, fiind structurat pe




bugeetul propriu al Consiliului județean
Albaa‐10.710,0 mii
m lei
sume defalcate din
d TVA‐19.5
589,0 mii lei
exceedentul bugeetului local ‐ 900,0 mii
lei

ucrări si servvicii, au fostt
I. Pe cattegorii de lu
executatte următoareele:
a. lucrărri si servicii de
d întreținerre curenta a
drumuriilor județene
e pe perioad
da de vara‐
60 mii lei;
in valoaare totala de 4.361,6
principalele sarcini fizice
f
realizate, conform
melor de lucrăări, au fost:
program





întreeținere drum
muri asfaltatee ‐ au fost exeecutaţi 13.71
10,00 mp de plombe cu m
mixtură asfaltică;
întreeţinere curen
ntă drumuri pietruite ‐ au fost exxecutate luccrări de repprofilare cu aport de
mateerial pietros pe o lungime de 19.5 km
m de drum;
trata
area burdușiirilor ‐ au fost executați 77.496,0 mp de
d remediere
e a defecțiun ilor rezultate
e in urma
alunecărilor de teren,
t
strat de
d fundație innexistent, ettc.;
au fost executatte lucrări de
e curățirea șaanțurilor si rigolelor, înttreținere a aacostamente
elor, pe o
d 45,0 km; pe
p drumurilee pe care au fost executate lucrări dee întreţinere la partea
lunggime totala de
caro
osabila, au fo
ost executate
e si lucrări dee asigurare a scurgerii ap
pelor din zonna drumului ‐ curăţire
acosstamente, înttreţinere șan
nţuri şi rigolee, întreţinere
e ziduri de sp
prijin etc.

b. lucrărri de întreţinerea curen
nta pe periooada de iarn
na ‐ pe toata reţeaua dde drumuri judeţene,
pentru aasigurarea circulaţiei
c
pe
e perioada de iarnă și combaterea
a zăpezii si lunecușului,, au fost
efectuatte servicii de deszăpezire
e in valoare tootala de 1.9
946,0 mii lei ;
c. lucrărri de întrețin
nere periodică ‐ in valoaare totala de
e 7.675,0 miii lei, in prinncipal fiind executate
e
lucrări de refacere a suprafeței de
d rulare și spporirea capaacității portan
nte,astfel:


îmbrrăcăminți bittuminoase in
n 2(doua) strraturi pe o lu
ungime de 5.85
5
km, pe uurmătoarele
e drumuri
judeețene: DJ103
3D: DN1‐Deccea‐ DN1 ‐11,1 km; DJ107Z:Ciumbru
ud‐Pagida‐Gaambas‐ 0,55
5 km; DJ
107P
P: Hopârta(D
DJ 107E) ‐ Tu
urdaş(DC 6) ‐ DJ 107D(V
Vama Seacă) ‐1,10 km;; D
DJ142M: DJ1
107(Halta
Balcaciu)‐Balcaciiu‐Valea Lunga (DJ142K) ‐ 1,10 km; DJ
D 107A: Alba
a Iulia ‐ Pârâ u lui Mihai ‐ Vurpăr ‐
Câm
mpu Goblii ‐ Dealu
D
Feruluii ‐ Mereteu ‐ Blandiana ‐ Sărăcsău ‐ liim.jud.Hune doara ‐2,0 km;
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covo
oare bitumin
noase cu Ba1
16 pe o lunggime de 51,4
46 km pe urrmătoarele ddrumuri jude
ețene: DJ
106K
K: Sebeş(DN 1) ‐ Daia Ro
omână ‐ Oha ba ‐ Secăşel ‐ DJ 107 ‐3,6
60 km; DJ 1007: Alba Iulia
a (DN 1) ‐
Teleac ‐ Hăpria ‐ Straja ‐ Be
erghin ‐ Colibbi ‐ Secăşel ‐ Cergău Ma
are ‐ Veza ‐ Blaj ‐ Sânce
el ‐ Lunca
Târn
navei ‐ Şona ‐ Jidvei ‐ Sân
ntămărie ‐ Ceetatea de Baaltă ‐ lim.jud..Mureş ‐2,200 km; DJ107D
D: Unirea
II(DN
N1)‐Ocna Mu
ures‐Vama Seaca‐Farau SSilea‐ lim. Jud
d. Mures ‐8,7
70km; DJ 1077F: Unirea(D
DJ 107D) ‐
Răzb
boieni Cetatee ‐ Lunca Mureşului
M
‐ l im.jud.Cluj ‐2,55
‐
km; DJ 107G: DJ 107D(Ocna Mureş) ‐
Noşllac ‐ Căptălan ‐ Copand ‐ Stâna de M
Mureş ‐ Găbud ‐ lim.jud.M
Mureş ‐1,76 kkm; DJ 142K: Cetatea
de B
Baltă(DJ 142B
B) ‐ Tătârlaua
a ‐ Crăciunel u de Sus ‐ Făăget ‐ Tăuni ‐ Valea Lunggă (DN 14B) ‐7,40
‐
km;
DJ 704A: DN 7(SSebeş) ‐ Pianu de Jos ‐ Piianu de Sus ‐ Strungari ‐ Răchita ‐ D
DN 67C(Sebeşşel) ‐4,40
km; DJ 705E: DN
N 7 ‐ Tărtăria
a ‐ Săliştea ‐ Săliştea Deal ‐6,90km; DJ705B: DN77 (Tartaria)‐ Sibiseni‐
Vintu de Jos‐ Vurpar‐ 2,00km
m; DJ 750F: D
DN 75 ‐ Poşaaga de Jos ‐3
3,00 km; DJ 7750G: DN 75
5 ‐ Ocoliş‐
Runcc‐Lunca Larggă‐ 1,00km.;



au fo
ost reparate un număr dee 7,0 podeţee, pentru assigurarea scu
urgerii apelorr;



întreeținerea periiodica a drum
murilor pietrruite‐au fostt pietruiti 24
4,45 km de ddrum cu un aport de
600 mc de piatraa pe km drum
m;

II. Lucrări de reparații capitale și
ș investiții ‐ in valoare totala de 14.084,03 mii leei. Consiliul județean
Alba,in calitate de administrator al drum
murilor jude
ețene, a alocat sume importante
e pentru
reabilitarea, modern
nizarea si con
nsolidarea reețelei de dru
umuri si poduri, program
mele de invesstiții fiind
alcătuitee in majoritatea lor din lu
ucrări in conntinuare pe drumurile
d
de
e maxima im
mportanta economică,
socială șși turistică; asstfel au continuat lucrări le și au fost finalizate urm
mătoarele:


au ffost finalizaate și recep
pționate luc rările la ob
biectivul” Re
eabilitarea ssistemului rutier
r
pe
tronsoanele DJ1
106L: Springg‐Ungurei‐Roosia de Secaas si DJ107B
B:DN1‐Santim
mbru‐Galtiu‐‐Coslariu‐
Mihaalt‐Colibi‐Rosia de Secass‐lim. Jud. Siibiu, lungime
ea totala a tronsoanelor
t
r de drum re
eabilitate
fiind
d de 18,927 km;
k



au fo
ost finalizatee si recepționate lucrărille la obiectivvul: Modernizare drum jjudețean DJ1
107: Alba
Iulia‐Teleac‐Bergghin‐Colibi‐Secasel‐Cergaau Mare‐Blaaj‐Sancel‐Sona‐Jidvei‐Cettatea de Balta‐lim.
B
a a tronsonu lui de drum reabilitat fiin
nd de 17,35 kkm;
Jud. Mures”, lungimea totala



c
drum județean DJ1107K: Galda
a de Jos‐
au ccontinuat lucrările la obiectivul: Coonsolidare corp
Messentea‐Benic‐Intregalde, tr. I, de la km.9+82
29‐km.17+70
00, lucrarea fiind execcutată în
prop
portie de 66,5%;



au în
nceput lucrările la obiecttivul „Pod pee DJ107H: Coşlariu Nou‐‐Galda de Joos‐ Cricău‐Igh
hiu‐ Şard‐
Garaa Şard (DN7
74), km.12+7
751.28 ,
localitatea Buceerdea Vinoasă, jud.
Albaa, fiind reealizate luccrări in
proccent de 59,25
5% ;
În anul 2014, in
n vederea execuţiei
e
umuri si poduri, au
lucrăărilor de dru
fost
elaborrate docum
mentaţii
tehn
nico‐econom
mice, si anum
me:



Expeertize tehnice
DJ1007K:Galda de

podu
uri pe
Jos(D
DJ107H)‐
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Mesentea‐Galda
de
Sus‐Magura‐Poiana
Galdei‐Modolesti‐Intregalde‐Ivanis‐Ghioncani‐
DJ107I(Barlesti)‐pod km.13+739; ‐pod km.16+798; ‐pod km.17+598;
Expertiză tehnică si D.A.L.I pentru “Consolidarea si asigurarea stabilității versanților pe drumul
județean DJ106E:lim. Jud. Sibiu‐Dobra‐Sugag, km.47+865‐km.49+000;
Expertiza tehnica si D.A.L.I. pentru „Consolidare terasamente si asigurarea stabilității versanților
pe drumul județean DJ705: lim. jud. Hunedoara‐Almasu de Mijloc‐Almasu Mare‐Zlatna(DN74),de
la km.43+228‐km.43+263 si de la km.44+428‐km.44+463";
Au fost efectuate proiectele tehnice si detaliile de execuție la următoarele obiective: Pod pe
DJ762: lim. Jud. Hunedoara‐Dealu Crisului‐Valea Maciului‐Vidra‐Lunca de Jod‐Mihoiesti(DN75),
km.47+610, jud. Alba si Pod pe DJ107:Alba Iulia‐Berghin‐Colibi‐Cergaul Mare‐Blaj ‐ Cetatea de
Balta ‐ lim. jud. Mures,km.22+850, loc. Colibi.

III. Achiziții ‐ Pentru execuția lucrărilor de drumuri, in baza documentațiilor tehnice, personalul de
specialitate din cadrul serviciului a întocmit documentațiile de atribuire a serviciilor si lucrărilor, au
organizat procedurile de achiziție, au participat in comisiile de evaluare a ofertelor, au verificat si
întocmit hotărârile de adjudecare, au întocmit contractele de lucrări, pentru obiectivele cuprinse in
anexa 1.
Tot in cadrul serviciului au fost organizate achizițiile pentru serviciile de proiectare si execuție la
obiectivul „Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda
de Jos si pentru stațiile de transfer” din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al
deșeurilor in județul Alba” finanțat prin POS Mediu 2007‐2013.
IV. Clasări drumuri ‐ In cadrul serviciului a fost întocmită o documentație privind clasarea drumului
comunal DC20: Craciunelu de Jos(DN14B)‐Bucerdea Granoasa, drum aflat in administrarea comunei
Craciunelu de Jos si comuna Bucerdea Granoasa, in drum județean DJ142P, cu o lungime totala de
3,80 km, asfaltat ce asigura legatura comunei Bucerdea Granoasa cu reședință de județ. Astfel
lungimea rețelei de drumuri județene a crescut fata de anul 2013 cu 3, 80km.

6.2. TRANSPORTURI ‐ SEGMENTUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
La Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene – Transporturi – Segmentul Siguranța Circulației
s‐au efectuat in anul 2014 următoarele activități:
A.1. Conform Ordonanței de Guvern nr. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, modificata si
completata prin O.G. nr. 7 din 29 ianuarie 2010, având la baza art. 41 din prezenta, s‐au efectuat in
trafic activități 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 județean Alba, care au avut ca scop depistarea transporturilor rutiere la vehiculele cu
masa totala maxima admisa de peste 16 to, in urma cărora s‐au constatat depășiri ale maselor
totale maxime admise autorizate cat si nerespectarea restricțiilor de circulație impuse de
administratorul drumurilor județene împreună cu politia rutiera, pe anumite sectoare de drum,
acolo unde capacitatea portanta a drumului nu permite traficul greu.
Ca urmare, a nerespectării art. 41 din Ordonanța de Guvern nr. 43 / 1997, privind regimul drumurilor,
s‐au aplicat in anul 2013 de către echipajele E.M.C.A.T.R. 1.1 si E.M.C.A.T.R. 1.2 din dotarea
Consiliului județean Alba contravenții in valoare totala de 180.000 lei.
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Serviciul de Adminisstrare a Drum
murilor Judeețene – Transporturi – Segmentul Sigguranța Circculației in
nat lucrările de siguranțaa circulației ce au avut la baza conttractele înch
heiate cu
anul 20114, a gestion
diferiți o
ofertanți, gestionarea zo
onei de sigurranța a drum
murilor ca urmare a elibberării acord
durilor de
principiu
u si autorizaațiilor pentru
u lucrări efeectuate in zona drumu
urilor județeene, cat si probleme
p
apărute in circumstaanțe imprevizzibile legate de siguranțaa circulației si
s zona drum
murilor județe
ene.
at in anul 20014 este implementarea
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r
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murilor Județene
– Transp
porturi – Seggmentul Sigu
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de Ad
dministrare a Drum
murilor
Județenee – Transporrturi – Segmentul Siguraanța Circulației din cadrul Consiliuluui județean Alba,
A
s‐au
eliberat un număr de
d 136 acord
duri de princcipiu si autorrizații de con
nstruire penttru lucrările din zona
drumurilor județenee in valoare totala de 17.8880 lei.
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constat iin : procurarrea, montare
ea si întrețineerea indicato
oarelor rutiere cu folie reeflectorizanta inclusiv
a stâlpilo
or de susțin
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area, montaarea si întrețținerea parapetelor mettalice, execu
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marcaje rutiere longgitudinale si transversale
t
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ersecțiilor si eliminarea punctelor
p
periculoase.
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B.1. In temeiul Ordonantei de urgenta nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica la Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene – Transporturi – Segmentul Siguranta
Circulatiei din cadrul Consiliului judetean Alba in anul 2014 s‐a aplicat procedura cererii de oferte
pentru Acordul – cadru cu denumirea ,,Procurare, montare si intretinere indicatoare rutiere si stalpi
de indicatoare”, finalizata prin incheierea contractului subsecvent cu nr. 4302 din 17.03.2014 in
valoare totala de 274.219,15 lei cu TVA.
Montarea indicatoarelor rutiere se efectuează la terminarea lucrărilor de modernizare a anumitor
drumuri județene, in paralel cu solicitările administrațiilor publice locale, in funcție de creșterea
vitezei de rulare in urma îmbunătățirii lucrărilor la partea carosabila, in funcție de restricțiile de
circulație cauzate de calamități și in funcție de traficul pe categorii de vehicule acolo unde drumurile
nu sunt modernizate in totalitate. S‐au procurat si montat stâlpi de susținere pentru indicatoarele
rutiere intr‐un număr de aproximativ 700 bucăți. S‐au procurat si montat indicatoare rutiere de
avertizare, de prioritate, de interzicere sau restricție, de obligare, de orientare si informare intr‐un
număr de aproximativ 1.300 buc, pe rețeaua de drumuri județene, a județului Alba clasificata
conform H.G. nr. 540 / 2000 privind aprobarea încadrării in categorii funcționale a drumurilor publice
si a drumurilor de utilitate privata deschise circulației publice.
Totodată s‐au întreținut indicatoare rutiere si stâlpi pe diferite drumuri județene din rețeaua
județului Alba intr‐un număr de aproximativ 300 bucăți.
B.2. In temeiul Ordonanței de urgență nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publica la Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene – Transporturi – Segmentul Siguranța
Circulației din cadrul Consiliului județean Alba pentru anul 2014 s‐a aplicat procedura cererii de
oferte pentru Acordul – cadru cu denumirea ,,Procurare, montare si întreținere parapete metalice
deformabile elastice de tip semigreu (simple) pentru drumurile județene din județul Alba”, finalizata
prin încheierea contractului subsecvent cu nr. 4301/ 17.03.2014 in valoare totala de 322.000 lei cu
TVA.
Pentru prevenirea accidentelor împotriva ieșirilor vehiculelor de pe platforma drumurilor, in zonele
nesigure si pentru ghidarea optica a acestora, s‐au montat parapete metalice pe drumurile județene
din rețeaua județului Alba, ce permit in general alunecarea sau ghidarea in lungul lor a jantei roților
autovehiculelor si revenirea acestora pe partea carosabila, pe o lungime totala de 2.580 ml.
Totodată s‐au recondiționat parapete existente pe sectoarele de drum periculoase, care s‐au aflat
intr‐o stare avansata de degradare (coroziune, picioare de susținere deteriorate etc.), in lungime
totala de 1.000 ml.
B.3. In temeiul Ordonanței de urgență nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publica la Serviciul de Administrare a Drumurilor Județene – Transporturi – Segmentul Siguranța
Circulației din cadrul Consiliului județean Alba, in anul 2014 s‐a încheiat contractul cu nr. 5651/
03.04.2014 in valoare totala de 371.939,09 lei cu TVA pentru ,,Executarea marcajelor rutiere
orizontale si termoplastice".
S‐au executat marcaje rutiere orizontale cu vopsea pe drumurile județene din rețeaua județului Alba,
reprezentând:


237,76 kme marcaj rutier orizontal longitudinal;



1.155 mp marcaj rutier orizontal transversal;
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50 mp marcaj rutier termoplastic;

C.1. In cadrul Serviciului de Administrare a Drumurilor Județene – Transporturi – Segmentul
Siguranța Circulației in anul 2014 s‐au efectuat si activități de întreținere in condiții fiabile al celor
doua instalații portabile de cântărire, constând în:


depistarea, verificarea si remedierea problemelor ce pot apărea la instalațiile portabile de
cântărire prin colaborarea si trimiterea acestora la furnizorul si service–ul echipamentului;



colaborarea cu furnizorul si service–ul echipamentului in vederea trimiterii pentru calibrări
a plăcilor electronice ale instalațiilor, in vederea pregătirii acestora pentru laboratorul de
verificări metrologice al B.R.M.L. Timișoara;



trimiterea celor doua instalații portabile de cântărire conform legislației in vigoare la
laboratorul B.R.M.L. Timișoara in vederea obținerii buletinelor de verificare metrologica
etapa A;



achiziționarea unei noi instalații portabile de cântărire;

C.2. S‐au efectuat diverse activități legate de zona drumurilor in raport cu rețelele de utilități publice,
siguranța circulației rutiere in urma adreselor si sesizărilor autorităților locale, sau in urma
problemelor depistate in teren la fata locului, pe anumite segmente de drumuri județene, unele la
cererea politiei rutiere si in colaborare cu aceștia din urma, in baza O.G. 43 din 28 august 1997
privind regimul drumurilor cu completările și modificările ulterioare.
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Capitolul 7 ‐ COMPARTIMENTUL PROGRAME, PROIECTE,
MEDIU – UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
„SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL ALBA”
7.1. COMPARTIMENTUL PROGRAME, PROIECTE MEDIU
În vederea realizării obiectivelor judeţene în domeniul protecţiei mediului, activităţile desfăşurate în
anul 2014, în cadrul Compartimentului Programe, Proiecte Mediu, au rezultat atât din proiectele
aflate în curs de implementare cat si din desfășurarea activității curente pentru respectarea
reglementărilor legale în vigoare, si anume:

7.1.1. Proiecte aflate în curs de implementare:
a). Sistem 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 îmbunătăţirea 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 Europene şi Ordinul 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 finanţare nr. 129035 din 02.05.2012 privind
acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”.
Indicatori fizici totali ai proiectului sunt:
Indicator

UM

Cantate conform deciziei de finanțare

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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In cadrul acestui proiect s‐a participat in cadrul Comisiilor de evaluare tehnica si financiara la sediul
Autorităţii contractante a documentațiilor depuse in vederea licitației pentru închiderea depozitelor
urbane neconforme în județul Alba.
b) 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 si Consiliul local al comunei Sântimbru pentru
implementarea proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, prin care a fost aprobată si
cofinanțarea din partea Consiliului Județean Alba în sumă de 14.650 euro reprezentând 5% din
valoarea lucrărilor de investiții.
Cu Hotărârea nr. 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.
Până la aceasta data au fost elaborate documentaţiile tehnico‐economice la faza de Studiu de
Prefezabilitate (SPF) şi Studiu de Fezabilitate (SF); Lucrările de execuție a investițiilor prevăzute prin
proiect au început în anul 2013.
In anul 2014 s‐a urmărit in execuție derularea contractului si realizarea clauzelor din contract,
ordonanțarea pentru realizarea plăților si am participat in calitate de membru in Comisia de recepție
cantitativa si calitativa pentru recepția utilajelor ce urmează a fi achiziționate in cadrul proiectului
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.
c) Campanie de promovare mediu
În cursul anului 2014 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 2014 – energie din surse regenerabile –„Târg de echipamente şi soluţii complete”
pentru conștientizarea si educarea tinerei generașii in spiritul valorilor dezvoltării durabile.

d) Monitorizarea Planului Regional si Planului Local de Acțiune pentru Mediu


semestrial se transmite la ARPM Sibiu şi APM Alba situaţia activităţilor realizate de Consiliul
Judeţean Alba pentru fiecare Matrice :
 urbanizarea mediului,
 activităţi agricole şi dezvoltare rurală,
 transporturi,
 turism şi agrement.
 lunar se transmit datele actualizate privind informația de mediu cuprinse in cererile,
sesizările

e) Monitorizarea Agendei Locale 21


semestrial se transmite la APM Alba stadiul implementării proiectelor de mediu cuprinse în
Agenda Locală 21.
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f) Monitorizarea Planului județean de gestionare a deșeurilor în județul Alba
S‐a desfășurat procesul de monitorizare al Planului judeţean de gestionare a deşeurilor de către
Grupul de monitorizare constituit prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 240 din 23.10.2008.
g) La obiectivul de investiții ‐ Reabilitare Palat Cultural Blaj
S‐a urmărit derularea contractului si realizarea clauzelor din contract, execuție lucrări, verificat listele
cu situațiile de lucrări lunare, situația decontărilor, graficul fizic si valoric actualizat, întocmit
ordonanțare in vedere plății cofinanțării ținând cont de prevederile Contractului de asociere încheiat
intre Județul Alba – Consiliul Județean Alba si Municipiul Blaj – Consiliul Local Blaj ; Anexa 2 la
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 144/29.08.2013.
h) Văzând Studiul de fezabilitate realizat de către S.C. ISPH P.D. SA s‐a efectuat deplasarea in teren la
amplasamentul obiectivului propus ”MICROCENTRALA HIDROELECTRICA ADUCȚIUNE APA BRUTA
PETREȘTI”, împreuna cu lector universitar Cornel Ilinca ‐ UTCB București si reprezentantul APA –
CTTA ALBA pentru realizarea unei simulări cu un program informatic utilizat la nivel universitar
TURBIN PRO version 3 specializat pentru calculul turbinelor pentru microhidrocentale: simulare mai
multe variante adaptate la condițiile existente din teren (date de intrare in sistemul de calcul ) pentru
realizarea microhidrocentrale inclusiv calculul randamentului.
i) S‐au întocmit Fisele monumentelor de for public din județul Alba: preluare date, transcriere in
format electronic , selectare , arhivare.
j) In colaborare cu reprezentanții S.C. Electrica SA se completează Baza de date cu localitățile
neelectrificate pe baza criteriilor: cadrul social, resurse economice, resurse naturale, eliminarea
decalajelor majore de dezvoltare la nivelul judeţului, creare potenţial de dezvoltare prin atragerea de
investiţii, protecția mediului prin utilizarea de resurse regenerabile in vederea creșterii calității vieții.
k). Pentru lucrarea „Implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea
obiectivelor de investiţii, din judeţul Alba” , SII‐GIAB au fost finalizate lucrările prevăzute in graficul
aferent Contractului 2693/18.02.2014, s‐a efectuat recepția in luna august 2014 si s‐au decontat
lucrările, derularea clauzelor din contract pentru instalare si configurare program, instruire personal,
configurare filtre predefinite, analiza specifica pe tip de infrastructura, extensie dicționar, rapoarte
personalizate cu asigurarea in continuare a suportului pentru configurare rol, configurare utilizator,
instruire personal, configurare filtre predefinite.
Săptămânal, s‐a participat la şedinţele organizate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică ce s‐au
desfăşurat la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba. În cadrul acestor şedinţe s‐au analizat
documentațiile depuse în vederea eliberării actelor de reglementare; de asemenea, s‐a participat şi
la şedinţele de audiere a publicului (dezbateri publice) la solicitarea preşedintelui CAT.
Permanent, având în vedere reglementările în vigoare care fac referire la dreptul cetăţenilor de a
avea acces la informaţii de interes public, s‐a colaborat cu alte servicii de specialitate din aparatul
propriu în vederea verificării şi rezolvării sesizărilor cetăţenilor în domeniul de competenţă al
compartimentului.
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7.2. UN
NITATEA
A DE IMPLEMENTA
ARE A PR
ROIECTU
ULUI SIST
TEM DE
MANA
AGEMENT
T INTEGR
RAT AL D
DEȘEURIL
LOR IN JU
UDEȚUL A
ALBA
Perioadaa de implem
mentare a Prroiectului ”SSistem de management
m
integrat al deșeurilor în
n judeţul
Alba” esste 07.05.20
012 – 31.10..2015, regle mentată prin prevederile Contractuului de Finanţare nr.
129035//02.05.2012 încheiat între Ministeruul Mediului şi Pădurilor prin Direcţiia Generală AM POS
Mediu șși Consiliul Judeţean
J
Alba, conform
m Deciziei de
d aprobare nr. C(20122) 1286 din data de
05.03.20012 a Comisiei Europene şi a Ordinuluui ministrulu
ui mediului şii pădurilor n r. 1096/22.0
03.2012.
Obiectivvul proiectulu
ui îl reprezin
ntă realizareea unui siste
em durabil de managem
ment al deşeurilor, cu
ui asupra me
ediului în juddeţul Alba, prin îmbunătă
ăţirea serviciiului de salubrizare şi
reducereea impactulu
reducereea numărulu
ui de depozitte de deşeu ri existente neconforme
e, în conform
mitate cu pra
acticile şi
politicilee Uniunii Europene şi în contextul
c
Axeei Prioritare 2 a POS Med
diu.
În conform
mitate cu prevvederile Con
ntractului
de finanţare valoarea totală a Prroiectului
(exclusiv TVA) este dee 212.015.11
15 lei din
care: 150..650.869 le i contribuţiie FEDR,
33.896.447
7 lei contribuuţie Bugetull de Stat,
27.467.798
8 lei contribuuţie beneficia
ar.
Gestionarea eficientăă a imple
ementării
proiectului,
respecctarea
te
ermenilor
ui de Finnanţare pre
ecum şi
Contractulu
justificarea aspectelor tehnice şi financiare
sunt asigu
urate de către Unitatea de
Implemeentare a Proiiectului Siste
em de managgement integgrat al deșeu
urilor în judeţţul Alba (UIP
P).
UIP estee o structură definită prin organigram
ma Consiliulu
ui Judeţean Alba condussă de un Manager de
proiect, care are şi funcţia de director
d
al D
Direcţiei tehn
nice. Managerul de proiiect este seccondat în
de coordonaare de un Manager
M
de pproiect adjunct, care are rol de cooordonare teh
hnică, de
funcţia d
verificare a activităţiii Responsab
bililor tehnicii şi a Responsabilului adm
ministrativ. PPersonalul Unităţii de
bil tehnic 1, Responsabil
R
ttehnic 2, Ressponsabil
Implemeentare a Proiectului este compus dinn: Responsab
financiarr, Responsabil juridic, Responsabil
R
relaţii publlice, Respon
nsabil comunnicare şi pu
ublicitate,
Responssabil adminisstrativ, Respo
onsabil achizziţii şi Respon
nsabil contab
bilitate.
Activităţţile desfăşuraate în processul de implem
mentare a prroiectului sunt grupate aastfel:

7
7.2.1. Man
nagementu
ul general aal proiectu
ului
În cadrul acestei cateegorii au avu
ut loc următooarele activittăţi:
 asigu
urarea colab
borării cu instituţiile impllicate în imp
plementarea Contractuluui de Finanţare: AM şi
OI POS Mediu şi Ministerul Fondurilor
F
Euuropene;
 desffăşurarea înttâlnirilor lun
nare de proogres organiizate la sediul Consiliullui judeţean
n Alba în
vedeerea monitorrizării şi evaluării internee a proiectulu
ui, în special în ceea ce p rivește:
 Graficul
G
de activităţi;
a
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 Graficul de achiziţii;
 Bugetul proiectului;
raportări săptămânale către AM POS Mediu, OI POS Mediu şi Ministerul Fondurilor Europene
prin transmiterea fişelor săptămânale de progres;
raportări trimestriale către AM POS Mediu, OI POS Mediu şi Ministerul Fondurilor Europene prin
transmiterea rapoartelor de progres trimestrial;
transmiterea minutelor întâlnirilor lunare de progres către AM POS Mediu, OI POS Mediu şi
Ministerul Fondurilor Europene;
asigurarea arhivării corespunzătoare a documentelor Proiectului;

7.2.2. Achiziţii publice
Sinteza stadiului procedurilor de achiziţii publice aferente celor 13 contracte la sfârşitul anului 2014
este: 10 proceduri au fost finalizate, 1 procedura în desfăşurare, iar 2 proceduri nu au fost demarate.

7.2.3. Management financiar


Activităţile desfăşurate în această categorie sunt:
 verificarea respectării bugetului şi a devizului general al proiectului;
 Monitorizarea respectării bugetului, a planului financiar şi a planului de
rambursare;
 actualizarea planificării financiare;
 verificarea, aprobarea şi efectuarea plăţilor, în colaborare cu serviciul specializat
al Consiliului Judeţean;
 Păstrarea evidenţei financiare pe proiect;
 Întocmirea a 7 cereri de rambursare prin care s‐a solicitat si rambursat o valoare
totală de 1.547.206,80 lei.
 planificarea şi evidenţa cofinanţării proiectului din bugetul local;
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Acctivitate
ea
Dirrecțției Am
mena
ajarea
Te
erito
oriului șși Urbanism
m
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Capitolul 1 – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
1.1. Principalele acțiuni derulate
În anul 2014, a fost analizat permanent stadiul elaborării planurilor de urbanism generale și a
regulamentelor de urbanism ale municipiilor, orașelor și comunelor și ne‐am preocupat atât de
finalizarea celor aflate în curs de execuție, cât și de reactualizarea unor documentații de urbanism
mai vechi în unitățile administrativ teritoriale în care se impunea refacerea acestora datorită
dezvoltării zonei (din punct de vedere economic, etc.). S‐a urmărit ca la refacerea P.U.G. și R.L.U. să
se realizeze și strategiile de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale.
Au fost atenționate consiliie locale cu privire la necesitatea reactualizării planurilor urbanistice
generale a căror termen de valabilitate este depășit sau care se apropie de sfârșitul perioadei de
valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 350/2001.
De asemenea s‐a solicitat consiliilor locale ale caror PUG‐uri au fost elaborate si aprobate până in
anul 2003 ca termenul de valabilitate al acestora sa fie prelungit conform prevederilor legale, pana la
aprobarea unei noi documentatii de urbanism.
În anul 2014 nu au fost alocate fonduri de la Ministerului Dezvoltării Reginale și Turismului, pentru
reactualizarea planurilor urbanistice generale.
Pw întreg parcursul anului 2014 au fost eliberate: 220 de certificate de urbanism, 300 de avize ale
structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către primarii comunelor,
100 de autorizații de construire, 150 de avize ale structurii de specialitate în vederea eliberării
autorizațiilor de construire de către primarii comunelor.
Taxele legale încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism inclusiv prelungirea valabilității
certificatelor de urbanism se ridică la suma de 8.888,95 lei iar cele pentru eliberarea avizelor
structurii de specialitate în vederea eliberării certificatelor de urbanism de către primarii comunelor
se ridică la suma de 3.060 lei.
Taxele legale încasate pentru eliberarea autorizațiilor de construire se ridică la suma de 312.511 lei
iar cele pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate în vederea eliberării autorizațiilor de
construire de către primarii comunelor se ridică la suma de 1.470 lei.
S‐a urmărit încheierea duratelor de execuție ale autorizațiilor de construire emise, la care a expirat
perioada de valabilitate, efectuându‐se regularizarea taxelor de autorizare.
Suma încasată din regularizarea taxelor de autorizare se ridică la suma de 41.250 lei, iar taxe aferente
prelungirii autorizatiilor de construire se ridica la suma de 13.523 lei.
În cadrul Comisiei județene de urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2014 au fost analizate și
avizate 37 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),
2 planuri urbanistice generale, 1 plan de amenajare a teritoriului zonal şi 4 PUD‐uri. Secretariatul
comisiei a asigurat verificarea documentațiilor în vederea emiterii avizelor.
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berat 13 avvize de oporrtunitate în vederea elaaborării Plan
nurilor Urbaanistice Zona
ale (PUZ)
S‐au elib
solicitatee prin certificatele de urbanism,
u
în conformitatte cu preved
derile Legii nnr. 350/2001 privind
amenajaarea teritoriu
ului și urbanismul cu moddificările şi co
ompletările ulterioare;
Situația comparativvă a eliberărrii certificateelor de urba
anism, autorrizațiilor de construire, avize ale
eactualizării P.U.G. – urililor pe perioa
ada 2010
structuriii de specialiitate, evoluțția avizelor șși evoluția re
‐ 2014
nd evoluția actelor
a
emise
e de Direcţiaa Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
m în perioad
da 2010 –
Analizân
2013 se remarcă urm
mătoarele:
s
îîn vederea eliberării
a) emiteerea certificaatelor de urrbanism și a avizelor structurii de specialitate
certificattelor de urbaanism de căttre primarii ccomunelor în
nregistrează un trend desscendent;
500
0
400
0
300
0

Certificatee de urbanism

200
0

Avize ale sstructurii de
specialitatte

100
0
0
2010

2011

2012

2
2013

2014

b) emiteerea autorizzațiilor de co
onstruire, a avizelor strructurii de specialitate
s
îîn vederea eliberării
autorizațțiilor de consstruire de că
ătre primarii comunelor înregistrează
î
ă un trend deescendent;
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c) emiteerea avizelor emise de Co
omisia tehniică județeană pentru urb
banism și am
menajarea te
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d) reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale – înregistrează un regres din lipsa finanţărilor.
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În domeniul disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului, în anul 2014 au fost efectuate
controale în teren, pentru verificarea respectării prevederilor autorizațiilor de construire eliberate de
Consiliul Județean Alba. Deasemenea, prin controalele efectuate s‐a urmărit, pe lângă verificarea
respectării autorizațiilor de construire eliberate de Consiliul Județean Alba, și depistarea eventualelor
construcții executate fără autorizație de construire pe raza administrativ teritorială a comunei
respective. In anul 2014 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.
Consilierii au participat săptămânal în cadrul ședințelor CAT (Colectivul de Analiză Tehnică Lărgită)
desfășurate la Agenția de Protecția Mediului Alba, în vederea emiterii autorizațiilor sau acordurilor
de mediu.
S‐a asigurat asistența tehnică de specialitate (topo‐cadastru) Direcției tehnice și juridice și au fost
verificate expertizele topo‐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.
In cursul lunii ianuarie 2014, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru lucrarea ”Reabilitare
clădire Centru Scolar pentru Educație Incluzivă Alba Iulia” la ADR Centru în cadrul Programului
Operational Regional în anul 2009, au fost încheiate contracte pentru realizarea următoarelor
lucrări;
‐ Documentație”Reabilitare clădire Centru Scolar pentru Educație Incluzivă Alba Iulia” faza PT, DTAC,
DE, Documentatie atribuire pentru achizitii publice;
‐ Studiu geotehnic;
‐ Studiu topografic;
‐ Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu;
Documentațiile menționate au fost finalizate și predate în cursul lunii martie 2014.
In anul 2014 au fost obținute avizele și acordurile necesare conform prevederilor legale pentru
documentația ”Domeniul schiabil Valea Sebeșului”‐ documentație finalizată și predată în anul
anterior, respectiv Avizul Administrației Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0085 Frumoasa, Aviz
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mâne – Admiinistrația Ba
azinală de
Natura 22000, Aviz dee gospodărirre a apelor ddin partea A.N.Apele Rom
apă Murreș .
Având în
n vedere fap
ptul că pentru obținereaa avizului de
e mediu la documentați
d
a ”Domeniu
ul schiabil
Valea Seebeșului”, Agenția
A
de Protecție
P
a M
Mediului a solicitat
s
realizarea unui Studiu de evaluare
adecvată
ă, în luna maartie 2014 a fost contracctat serviciul de realizare
e a acestuia, prin achiziție
e directă.
Studiul a fost predatt în luna iunie
e 2014.
In vederrea obținerii avizului de
e gospodarirre a apelor a proiectulu
ui ”Amenajaare Domeniu
u schiabil
Valea Seebeșului”, în conformitatte cu prevedderile Ordinu
ului nr. 799/2
2012, a fostt contractatt serviciul
de realizare a ”Doccumentației tehnice dee fundamen
ntare necesa
ară avizului de gospod
dărire a
apelor”.
Documeentația a fosst predată în luna marttie 2014, în cadrul acessteia fiind inclus și studiul de
identifica
are a surselo
or de apă din
n zona studiaată, care pot deservi Dom
meniul schiabbil Valea Sebeșului.
În vederea promovării și punerii în valoare a
urii specificce din zon
nele Sugag,
arhitectu
Pianu, SSasciori, in lu
una martie 2014 a fostt
contracttat serviciul de realizare
e a studiului
”Identifiicarea gospo
odariilor tra
aditionale in
vederea
a conservariii in situ – zona
z
Sugag,
Pianu, Sasciori”.
Studiul a fost finaalizat și predat în luna
n cadrul acestuia fiind
octombrrie 2014, în
identificate gospod
dăriile tradiționale din
zonele mai sus mentionate,
în vederea
m
păstrării și promovării arhitecturrii valoroase
um și în perspectiva incluuderii lor întrr‐un circuit al
a caselor traadiționale din zonă în
specificee zonei precu
cadrul unui muzeu în
î aer liber.
Pentru ttoate gospodăriile identtificate și stuudiate au fo
ost întocmite fișe ale accestora care
e cuprind
următoaarele elemen
nte: încadrare
ea în teritoriiu, ortofotop
planuri cu coordonate, reelevee, scurt istoric al
gospodăăriilor precum
m și date privind proprieetarii, materiial fotograficc, stare de coonservare, in
ntervenții
necesaree pentru conservarea
c
gospodăriil or, posibilittăți de accces, propunneri de inclludere a
gospodăăriilor în traseee de vizitare.
O altă
a
activitatte desfășuraată în anul 2014 în
cadrul Direcție
ei Amenajaarea Teritoriului și
Urb
banism este ”Relevare șși promovare valori
arhiitecturale trradiționale vvernaculare din jud.
Alba
a – Arhitectura și urbannism în jud. Alba”, în
populației
scop
pul
conștientizarii
și
a
adm
ministrațiilor locale cu privire la valoarea
arhiitecturii trad
diționale ca resursă ecconomică
imp
portantă în dezvoltarea tuurismului.
In cadrul acestei aactivităti, s‐a
a realizat
edittarea unui material
m
docuumentar cu
uprinzând
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atrimoniului rural al jude
ețului Alba în
n cadrul celoor mai reprezentative
un studiu ce prezintă valorile pa
n județ, a cad
drului constrruit în armonnie cu cel nattural, ca facttor al dezvolttării durabile
e. Studiul
zone din
cuprindee informații și explicațții scrise, ggrafice și fo
otografice precum
p
și rrecomandări privind
dezvoltaarea și conformarea localităților și coonstrucțiilor și
ș va fi oferitt reprezentannților administrațiilor
publice, locuitorilorr și specialiștilor din unitățile ad
dministrativ teritoriale deținătoare
e a unui
niu construitt valoros, cu ocazia dezbaaterilor.
patrimon

Studiul
”Arhitecttură+Urbaniism,
Locuuirea
rurală ttradițională din județu
ul Alba” a fost
lansat în cadrul Feestivalului In
nternationall de
014, în data de 4 octom brie
Teatru ””POVEȘTI” 20
2014 în foierul Caseei de Cultură a Sindicattelor
r
din Alba Iulia, în prezența reprezentanț
ților
Consiliullui Județean Alba, a speccialiștilor caree au
realizat materialull documen
ntar, a uunor
meniu, arhittecți, urbanniști,
specialișști în dom
studenți și a altor peersoane interresate. In ca drul
acestui eveniment, au fost puse la dispo ziția
ui interesat mai multe exemplare din
publiculu
acest stu
udiu.

În anul 2014 consiilierii din ca
adrul Direcțției Amenajaarea Teritoriului și Urbbanism au continuat
c
desfășurrarea activităății de promo
ovare a concceptului de peisaj
p
cultura
al în rândul ccopiilor cu ed
diția a II‐a
a proiecctului – Satu
ul copilăriei mele, începput în 2013, în care au fost cuprinsse 25 de comune. În
primul semestru al anului
a
2014 au
a fost impli cați copiii din școlile de pe raza com unelor Buce
erdea Gr.,
Lunca M
Mureșului, Mirăslău,
M
Stre
emț, Unirea,, Noșlac, Rădești, Cetate
ea de Baltă,, Jidvei, Sînccel, Șona,
Valea Lu
ungă, iar în al doilea semestru al a nului 2014 au
a fost implicați copiii ddin școlile de
e pe raza
comunelor Bistra, Bucium,
B
Ciu
uruleasa, Hoorea, Lupșa, Mogoș, Allmașu Maree, Intregalde
e, Fărău,
metea, Mete
eș.
Hopîrta,, Livezile, Rim
u participat prin
p realizare
ea unor deseene, machete
e, colaje, com
mpuneri, celle mai reprezentative
Copiii au
lucrări aale acestora fiind premia
ate de Consiiliul Judeţean Alba în cadrul unor exxpoziții orga
anizate în
fiecare ccomună. Accţiunea s‐a bucurat de o largă participare a copiilor, de implicarea cadrelor
didacticee şi primăriilo
or.
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Consiliiul Judeþean Alb
ba

C
Consiliul Judeþeean Alba

1234

opiilor s‐a finnalizat, ca și în cadrul
Acțiunilee de promovvare a conceptului de peeisaj cultural în rândul co
primei eediții, prin ed
ditarea unei broșuri în caare au fost cuprinse
c
lucrrările cele m
mai reprezenttative ale
elevilor, şi care a fost distribuită în
î cadrul şcoolilor particip
pante .
În cadrul concursulu
ui Satul copillăriei mele ddesfășurat în primul semestru al anu lui 2014 în comunele
c
a Muresului, Miraslau, SStremt, Unire
ea, Noslac, Radesti,
R
Cetaatea de Baltta, Jidvei,
Bucerdeea Gr., Lunca
Sincel, SSona, Valea Lunga,, din totalul de 39934 copii au
u realizat lucrări un număăr de cca. 16
600 copii
care au primit diplo
ome de participare, iar pentru cele mai repreze
entative lucrrări au fost acordate
diplome și premii constând în recchizite școla re și dulciuri, unui număr de 804 coppii.
În cadru
ul concursului Satul cop
pilăriei melle desfășuraat în al doilea semestr u al anului 2014 în
comunele Bistra, Bucium,
B
Ciurruleasa, Horrea, Lupsa, Mogos, Alm
masu Mare,
e, Intregalde
e, Farau,
0 copii au re
ealizat lucrărri un număr de 1300
Hopirta,, Livezile, Riimetea, Mettes., din totaalul de 2050
copii care au primiit diplome de
d participaare, iar penttru cele ma
ai reprezentaative lucrări au fost
acordatee diplome și premii consttând în rechiizite școlare și dulciuri, unui numar d e 870 copii.
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p
în cadrul căroora copiii au prezentatt şi mici proograme artistice, au
La festivvităţile de premiere
participaat alături dee elevi, cadre didacticee, părinţi și bunici, prim
mari, viceprrimari, prem
miile fiind
acordatee de conduceerea Consiliu
ului Judeţeann Alba.

O altă actiivitate organ
nizată de con
nsilierii din caadrul D.A.T.U
U. în anul
ajare campin
ng, avand
2014 a fosst Concursull de arhitecttură Amenaj
ca obiecti v definirea modului de intervențiee în peisajul cultural,
promovareea și dezvolttarea turismului, furnizâ nd în același timp și
posibile exxemple de arrhitectură pe
entru alte zoone din județ.
Concursul s‐a desfasu
urat in perioada iunie – septembrie
e 2014 in
a I – Amennajare camping zona
cadrul a ddoua sectiuni, Sectiunea
Luncile Priigoanei, com
m. Șugag si Sectiunea
S
II ‐ Amenajare camping
comuna Rimetea, fiind adressat arhiteccților/urbaniștilor și
ură/urbanism
m.
studențiloor la arhitectu
obat prin
Regulame ntul de dessfăşurare a concursului a fost apro
J
Alb
ba nr. 95/29.005.2014.
Hotărârea Consiliului Judeţean
În cadru
ul concursulu
ui au fost de
epuse 14 de proiecte, re
espectiv 10 proiecte la ssecţiunea Am
menajare
camping
g zona Luncille Prigoanei şi
ş 4 proiecte la secţiuneaa ‐ Amenajarre camping ccomuna Rimeetea.
Pentru ccele mai bun
ne proiecte participante
p
la concurs au
a fost acordate trei preemii în cadrul primei
secțiuni ( premiul I, II, si III ) resspectiv două premii în caadrul celei de‐a doua se cțiune ( premiul III și
ne).
mențiun
Premiereea celor mai reprezentative llucrări
precum şi vernisajul expoziţiei cu toate luccrările
participaante a avut loc în data de 27 septeembrie
2014 în sspaţiile de exxpoziţie din clădirea Cenntrului
Militar Judeţean Alba Iulia în preezenţa
c
a reprezentannţtilor
participaanţilor la concurs,
Consiliullui Judeţean Alba, arhiteccţi, studenţi,, etc.
De asem
menea, în caadrul celei de
d a X‐a eddiție a
Târgului National de Turism Rural Albac
desfășurrat în perioaada 6‐7 sep
ptembrie 20 14 au
fost organizate vern
nisajul și exp
poziția proieectelor
c
concuursului
de arhitectură participante în cadrul
”Amenajjare campingg”.
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utului Națion
nal al Patrim
moniului, în vederea
v
Raportării perioodice pentru bunurile
La solicittarea Institu
înscrise îîn Lista patrimoniului mondial UNESSCU, a fost organizată
o
Șe
edința Comittetului de Organizare
UNESCO
O la Cetatea Câlnic, în data
d
de 31.005.2014. In cadrul acesstei întâlniri au fost discutate și
evaluatee măsurilee pentru protecția șși gestiuneaa monumentelor istoricce înscrise în Lista
patrimon
niului mondiial UNESCU din
d județul A
Alba, respectiv Cetatea da
acică Căpîlnaa și Cetatea Câlnic.
C
În perioaada 12.10.20
014 – 16.10.2014, o de legaţie a Co
onsiliului Judeţean Alba fformată din doamna
Mărgineean Eugenia – Arhitect Şef şi dom nul Secară Victor Tudo
or – consilieer superior în
î cadrul
comparttimentului Urbanism, Avizare, Autoriizare – D.A.TT.U., s‐a deplasat în Franţţa, departam
mentul La
Manche,, oraşul Sain
nt‐Lo, pentru a particippa la jurizare
ea şi selecţionarea lucrăărilor de arhitectură
realizatee în ultima perioadă în acest deppartament, în vederea prezentăriii acestora în
î cadrul
concursu
ului "Palmaresul Interd
departamenttal de Arhittectură 2015
5", organizaat de C.A.U
U.E. Bas–
Normands.
Juriul a eexaminat 58 de lucrări grrupate în urm
mătoarele caategorii:
-

consstrucţii pentrru învăţămânnt;

-

consstrucţii de loiisir şi culturăă;

-

consstrucţii administrative/seervicii publice
e;

-

consstrucţii pentrru sănătate;

-

locuinţe colective;

-

locuinţe individu
uale noi;

-

locuinţe individu
uale reabilita te/extensii.

După fin
nalizarea jurizării, domnul Jean‐Yvess Guillou – preşedintele
p
e C.A.U.E. Laa Manche şi consilier
departam
mental a dorit să aibă
ă o discuţiee cu delegaaţia română
ă, referitoarre la relaţiile dintre
departam
mentul La Manche
M
‐ C.A.U.E.
C
şi CConsiliul Jude
eţean Alba, ocazie cu care şi‐a manifestat
m
satisfacţţia privind colaborarea
c
enţă în dom
meniul urba nismului, am
menajării
şi schimbull de experie
teritoriului şi peisaju
ului cultural.. Domnul Je an‐Yves Guillou şi‐a manifestat doriinţa de a co
ontinua şi
dezvoltaa colaborareaa în acest domeniu.
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Având în vedere preocupările noastre în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi peisajului
cultural, precum şi activităţile derulate pentru educarea elevilor, informarea populaţiei şi a
administraţiilor locale privind păstrarea valorilor tradiţionale, informaţiile primite din partea gazdelor
ne sunt de un real sprijin în acţiunile pe care le vom desfăşura în viitor.
Conform legii, arhitectul șef participă lunar în calitate de membru la avizarea documentațiilor ce se
referă la monumente istorice și zone protejate în Comisia regională Alba – Mureș – Sibiu – în cadrul
ședințelor lunare care se desfășoară la Sibiu.
Pe parcursul anului 2014 consilierii Direcţiei Amenajare a Teritoriului şi Urbanism au colaborat cu
colegii din celelalte direcții la toate acțiunile la care au fost solicitați, acțiuni organizate de Consiliul
Județean Alba.
S‐au realizat masuratori topografice, verificari si s‐au intocmit documentatii privind indeplinirea
cerintelor metrologice pentru punct de control si verificare a parcarilor si punctelor de control pe
drumurile judetene pentru 15 amplasamente.
S‐a realizat masuratori si s‐au intocmit planurile topografice pentru amplasamentele propuse pentru
concursul de arhitectura Amenjare camping.

46

Capitolul 2 ‐ ACCESARE ŞI COORDONARE PROIECTE

Principalele atribuţii ale Biroului accesare şi coordonare proiecte (BACP) vizează două
obiective majore:
1.
Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică la nivel
judeţean în acord cu documentele strategice de la nivel regional, naţional şi european;
2.
Accesarea de programe de finanţare europene şi naţionale pentru acoperirea
nevoilor de dezvoltare identificate la nivelul judeţului.
2.1. Pentru îndeplinirea primului obiectiv, Biroul a coordonat şi/sau a cooperat cu
actorii locali (APL, instituţii publice, agenţi economici, ONG‐uri) în vederea identificării
nevoilor de dezvoltare socio‐economică a judeţului Alba.
În vederea elaborării Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru, a
documentelor de planificare la nivel naţional pentru perioada de programare 2014‐
2020, dar şi pentru îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice privind accesarea,
implementarea şi coordonarea proiectelor cu finanţare europeană şi/sau naţională,
membrii Biroului au participat la şedinţele Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Centru, ale Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Centru, ale
Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional, conferinţe, seminarii,
dezbateri pe temele menţionate.
În acest sens, au fost reevaluate nevoile de dezvoltare din judeţul Alba, au fost
centralizate proiectele implementate şi aflate în implementare la nivelul Consiliului
Judeţean Alba şi al instituţiilor subordonate, și a fost întocmit în colaborare cu
autorităţile publice din judeţ şi trimis la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
portofoliul de proiecte al judeţului Alba pentru perioada de programare 2014‐2020.
2.2. Pentru îndeplinirea celui de‐al doilea obiectiv, Biroul a identificat finanţări
active în cadrul programelor europene şi naţionale, a accesat şi implementat proiecte
proprii ale Consiliului Judeţean Alba, dar a şi consiliat potenţiali beneficiari din rândul
actorilor locali în vederea accesării de finanţări nerambursabile.
Astfel, periodic au fost identificate sursele de finanţare active, fiind informaţi despre
oportunitatea accesării acestora direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Alba, instituţiile subordonate, membrii GLJ Alba, APL‐urile din judeţ, în funcţie de
specificul finanţărilor.
În cursul lunii martie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat un nou apel
de proiecte pentru Domeniul major de intervenție 3.4 ,,Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale, preuniversitare, universitare și a
infrastructurii pentru formare profesională continuă’’, solicitanți eligibili fiind
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adminisstrațiile pu
ublice localle. În cadru
ul acestui nou
n apel de
d proiectee, Biroul a sprijinit
potențiialii aplican
nți din județ în derrularea procesului de
d întocmi re și depu
unere a
or de finaanțare (ex
x. „Extind ere școalăă generală
ă comuna Lopadea‐‐Veche”,
cererilo
„Reabilitare școallă cu cl.I‐V
VIII loc.Berrghin, comuna Bergh
hin”, „Repaarații și utiilități la
școala ccu cl.I‐IV lo
oc.Ghirbom, comuna B
Berghin”).
De asem
menea, au fost organ
nizate întâllniri de luccru prin vizzite la fațaa locului, la
a sediile
autorităăţilor publice locale din
d mediull rural, judeţul Alba, pentru
p
o ddiseminare cât mai
largă a Programului Naționa
al de Dezvooltare Ruraală, în speță Fișa măssuri 7. ,,Serrvicii de
s
douuă tipuri de
e acțiuni
bază și reînnoireaa satelor în zonele rurrale’’, măsură care va sprijini
a) invesstiții în creearea și mo
odernizareaa infrastructurii de bază la scarră mică din
n spațiul
rural și b) investițții asociate cu protejarrea patrimoniului cultural din sppațiul rurall.
Anul 20
014 a debu
utat cu o se
erie de actiivități și ev
venimente dedicate
d
prroiectelor aflate
a
în
implem
mentare. Asstfel, Consiiliul Judeţeean Alba, a implemen
ntat, în callitate de partener,
proiecttul „Comite
et de tine
eret în Ro
omânia pe
entru pacienţii cu sscleroză multiplă
m
(CTR‐S
SM)”, finan
nţat prin Programul
P
Tineret în
n Acţiune, Acţiunea 1.2. Iniţiative ale
tinerilo
or, solicitaant SM SP
PEROMAX Alba Iullia
derulatt în perioaada aprilie
e 2013 – septembrrie
2014. Obiectivull general al proieectului este
organizzarea unui Comitet de
d Tineret în Român
nia
pentru pacienţii cu Sclero
oză Multip
plă care să
s
repreziinte tinerii cu SM în relaţia
r
cu a utorităţile şi
România,prin
Societatea de Scleeroză Multtiplă din R
particip
parea activ
vă a 20 de tineri cu d
dizabilităţi şi
fără dizabilităţi din 18 organizaţiii locale de
d
pacienţţi cu scleroză multtiplă din România la
activităăţi comune..

a implemen
ntat proiectul pilot „R
Realizarea unui partteneriat
Pe parccursul anului 2014,s‐a
în vederea stabilirii uneii Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţu
ul Alba,
Român
nia”, finanțat de Comiisia Europeeană, în cad
drul apelulu
ui VP/20122/012 Acțiunea de
pregătire
p
,,Scheme dee Garantare
e pentru Tiineri’’ proiect care
are
a ca obie ctiv generaal creșterea
a gradului dde integrarre socio‐
profesional
p
lă a 80 de tineri din judeţul Allba din pattru şcoli
pilot
p
din ju
udeţul Albaa, prin impllementareaa unui prog
gram de
acompania
a
ament supo
ort şi pregă
ătire practiică, în cadrrul unui
parteneriat
p
t public privat
p
consstituit întree actori lo
ocali cu
atribuţii
a
în
n implemeentarea po
oliticilor dde ocupare
e şi de
tineret.
t
P roiectul a fost re
ealizat înn partenerriat cu
Inspectorat
I
tul Şcolar al Judeţullui Alba, A
Agenţia Judeţeană
pentru
p
Ocu
uparea Forrţei de Mun
ncă Alba, P
Patronatul Român,
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Asociaţţia Acţiuni Sociale
S
prin
n Metode E
Educative Active
A
– ASM
MEA, Ocna Mureş şi Asociaţia
A
Atitudin
ni şi Altern
native, Bucu
ureşti.

Proiecttul a presu
upus activittăţi derulatte pe parcu
ursul a 12 luni, cu o valoare to
otală de
149.254
4,67 euro, din care finanţare
f
n
nerambursabilă acord
dată sub fo
formă de grant
g
de
Comisiaa Europeaană de ma
axim 141.7
790,54 eurro, cofinanţarea eligiibilă a Con
nsiliului
Judeţeaan Alba fiin
nd de 7.464
4,13 euro. A
Activităţile desfăşuratte în cadruul proiectului pot fi
vizualizzate pe plaatforma interactivă oon line ww
ww.cvact.ro, care oferră informa
ații utile
tinerilo
or cu privirre la dreptturile şi op
portunităţiile de stud
diu sau găssire a unui loc de
muncă în ţară sau
u în alte ţării ale UE.

Alt pro
pentru ce
oiect aflat în
î curs de implemen
ntare este proiectul „Educaţie
„
etăţenie
prin m
media în context european”
e
”, finanţatt prin Pro
ogramul Liife LongLe
earning,
Comeniius Regio. Proiectul implică d ouă regiun
ni europen
ne: Regiunnea coordo
onatoare
Marchee, Italia (13
3 partenerri) şi Judeţţul Alba, România
R
(5
5 partenerii). În judeţţul Alba
autoritaatea coordonatoare este
e
Consiliiul Judeţeaan Alba, prin BACP, iaar partenerii sunt:
Coleegiul Tehn
nic „Apulum
m”, Şcoala Gimnazială
ă „Mihai
Em inescu” Alb
ba Iulia, Ca
asa Corpuluui Didacticc Alba şi
Asoociaţia Albaa Manche Împreună.
Î
Cu o perio
oadă de
imp
plementaree de doi an
ni, proiectuul are ca obiectiv
gen
neral
revvitaliz
aarea
con
nştiinţ
ei
şi
atitudin
nii europ
pene a tinerilor prin
reflectaarea asuprra problem
maticii speecifice
Anilor Europeni 2013 şi 2014,
2
în şccoli şi
comuniităţi.
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Perioad
da de impleementare este
e de 23 d
de luni (sep
ptembrie 2013‐iulie 22015), iar valoarea
v
totală eeste de 48
8.100 euro, din care valoarea eligibilă ne
erambursaabilă acord
dată sub
formă de grant de
d Comisia
a European
nă este de maximum
m 41.075 eeuro, co‐fin
nanţarea
eligibilăă a Consiliu
ului Judeţea
an Alba fiin
nd de 7.025
5 euro.
Toate aactivităţile proiectulu
ui converg spre un rezultat
r
final şi anume reaalizarea cellor două Feestivaluri de
d Film
Şcolar (unul în provincia Ancona Senigallia, Italia,
septem
mbrie 2014 şi altul în ju
udeţul Albaa, aprilie 20
015).

În lunaa aprilie 20
014, Consiliiul Județeaan Alba în calitate
c
uă contractte spre fin
nanţare
de solicitant a seemnat dou
pentru două prroiecte în cadrul P
Programulu
ui Operaţional Sectoorial Dezv
voltarea
Resurseelor Umanee 2007‐201
13, și anum
me:
 „Op
portunităţii sporite p
pentru şom
meri şi pe
ersoanele în căutare
ea unui
loc de muncă, din
d regiun
nile Centru
u şi Nord‐Vest, pen
ntru participarea
viitoarre pe o piiaţă a mu
uncii mod
dernă, flex
xibilă şi in
nclusivă”, proiect
strategiic depus pe
e Axa 5, DM
MI 5.1.
Obiiectivul general
g
al
a
proiecctului: crreşterea
cap
pacităţii de ocupare a persoaneelor fără un
n loc de
mun
ncă din regiunile
r
Centru şi Nord‐Vesst, prin
dezzvoltarea şii implemen
ntarea unorr măsuri active de
ocu
upare correlate cu aptitudiinile indiividuale,
edu
ucaţia, poteenţialul de muncă şi oportunittăţile de
pe p
piaţa munccii.Partenerri în proiecct:Asociaţia
a pentru
Infrrastructurăă Regională şi Dezzvoltare Durabilă
D
Som
meş Dej, Agenţia Ju
udeţeană pentru Ocuparea
Forţei d
de Muncă Alba,
A
Asociiaţia Acţiun
ni Sociale prin
p
Metodee Educativee Active (A
ASMEA) – Ocna Mureş,
IBS‐CEM
MES Instittut GmbH–
– Landul Brandenbu
urg,
German
nia şi Asocciaţia Prom
meteu – C
Câmpia Turrzii.
Valoareea totală elligibilă a proiectului
p
este, aşa cum
c
rezultă din bugetu
ul anexă la Cererea dee finanţare, de
12.861..652,00 leii, din care:: 257.233,0
04 lei (2%
%) –
Contrib
buţia soliciitantului şi partenerrilor, din care
c
250.033
3,04 lei reprezintă
r
contribuţ ia Consiliu
ului
Judeţeaan Alba.
 „Ega
alitate şi acces
a
pe p
piaţa munccii”, proiect grant deppus pe Axa
a 6, DMI
6.3.
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Proiecttul are ca obiectiv gen
neral prom ovarea prin
ncipiului eg
galităţii dee şanse şi de gen în
rândul societăţii civile, adm
ministraţieei publice locale şi centrale, şşi mass‐media, în
oltare CEN
NTRU a ţăriii, în vederrea susţinerii accesuluui egal la ocupare.
o
regiuneea de dezvo
Atenţiaa va fi foccalizată asupra înlătturării barrierelor ce stau în ccalea adop
ptării şi
respecttării principiului de egalitate
e
dee şanse şi de gen şi asupra
a
faciilitării acce
esului la
serviciiile de ocupaare şi de prromovare îîn carieră a femeilor.În
Î urma seleecţiei realiza
ate a fost
conturat parteneriaatul pentru proiectul m
menţionat, fiiind semnatt un Acord dde partenerriat între
Consiliu
ul Judeţean Alba,
A
UAT (Unitate
(
Adm
ministrativ Teritorială)) Ocna Mureeş, Asociaţia
a Acţiuni
Sociale p
prin Metodee Educative Active (ASM
MEA) – Ocnaa Mureş şi E.N.F.A.P.
E
Maarche – Reg
giunea Le
Marche,, Italia. Valloarea tota
ală eligibilăă a proiectu
ului este de
d 2.159.3332,00 lei, din
d care:

43.200,,00 lei (2%
%) – Contrribuţia soli citantului şi partenerilor, din ccare 39.20
00,00 lei
repreziintă contrib
buţia Conssiliului Judeeţean Albaa; 2.116.132,00 lei(988%) – Con
ntribuţia
buţia publiică naţionaală de la Bugetul
B
de stat la fin
nanţarea
comuniitară (FSE)) şi Contrib
acordattă, din caree 1.479.665
5,00 lei reviine judeţulu
ui Alba.

In sem
mestrul I al
a anului 2014,
2
a coontinuat im
mplementa
area activittăților din
n cadrul
proiecttului „Echip
pamente pentru
p
îmb
bunătăţireaa intervenţţiilor în sittuaţii de urgenţă”
u
12 – iunie 2014), pro
oiect finanţţat prin Pro
ogramul
(perioaada de impllementare martie 201
Operaţiional Regional, Axa 3, DMI 3..3. „Îmbun
nătăţirea dotării cu
u echipam
mente a
bazelorr operaţio
onale penttru interveenţii în sittuaţii de urgenţă”,
u
ssolicitant Asociaţia
A
de Dezvvoltare Inttercomunittară „Centrrul Transilv
vaniei”, ai cărei mem
mbrii sunt judeţele
j

Regiuniii Centru: Alba,
A
Braşo
ov, Covasnaa, Harghita,, Mureş şi Sibiu.
S
Rezuultatele pro
oiectului
au fostt prezentatte în cadru
ul Conferin
nței de preesă cu oca
azia finalizzării proiecctului și
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recepției festive desfășurattă în data de 5 iuniee 2014, la sediul Coonsiliului Ju
udețean
Mureș.
Dintre echipamen
ntele achiziiționate în cadrul pro
oiectului, In
nspectoratuului pentru
u Situații
de Urgeență ,,Unireea’’ al județțului Alba ii‐au fost traansferate prin
p comoddat 3 ambullanțe de
prim ajutor și 4 au
utospeciale
e pentru luccrul cu apă și spumă.
ul: ,,Îmbun
nătățirea in
ntervențiillor în situaații de urg
gență în
Al treileea proiect, având titlu
zone grreu accesiibile’’, finan
nțat prin P
Programul Operaţiona
O
al Regional 2007‐2013 Axa 3,
DMI 3.3. „Îmbun
nătăţirea dotării cu
u echipamente a ba
azelor opeeraţionale pentru
intervenţiiîn sittuaţii de urgenţă’’’,beneficiar fiind Asociația de Dezzvoltare
Intercomunitară Centrul
C
Trransilvanieii, ai cărei membrii fondatori s unt județe
ele Alba,
M
și SSibiu, și‐a demarat
d
activitățile înn cursul lu
uni iunie
Brașov,, Covasna, Harghita, Mureș
2014. In urma im
mplementării proiectu lui, vor fi dotate
d
Insp
pectoratele pentru Sittuații de
R
C
Centru cu șase
ș
autosp
peciale com
mplexe (vehicul cu
Urgențăă ale judeețelor din Regiunea
șenile/rroți tip UTV, auttospecială cu rol tractor,pllatformă de transport a
autoșen
nilatei).Durrata de imp
plementaree a proiectu
ului: iunie 2014‐octom
2
mbrie 2015.
În lunaa octombrie 2014, Biiroul a fosst implicat în dezvolttarea unuii parteneriiat între
Consiliu
ul Județean Alba și Filantropiia Ortodoxxă Alba Iu
ulia, privinnd implem
mentarea
proiecttului ,,Parte
eneriat pentru integgrare’’, finaanțat în cad
drul Prograamului Operațional
Sectoriaal Dezvolttarea Resu
urselor Um
mane 200
07‐2013, Axa
A
prioriitară 6, DMI
D
6.1
,,Dezvoltarea econ
nomiei sociiale’’.
Obiectivvul princip
pal al proiectului este de a dezvo
olta două structuri
s
dee economie
e socială
în mediul rural, comuna
c
Șona, satul ȘȘona și în comuna
c
Săsciori, satuul Căpâlna, județul
Alba. Sttructura dee economie
e socială din
n satul Șon
na va avea activitatea
a
specifică croitorie
c
și broderie, iar ceea de a dou
ua structurră de econo
omie sociallă din satuul Căpâlna, va avea
activitaatea
specifică,
pictură pe sticlă,, țesături
din lână și bumbac,
ură
în
sculptu
lemn.
Valoareea totală eligibilă
e
a
proiecttului
esste
de
2.188.2
236,00 lei, din care
43.764,,72 lei co
ofinanțare
asiguraată de Consiliul
Județeaan Alba. Perioada de
implem
mentare
a
proiecttului este dee 12 luni.
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III.
Acctivitate
ea
Dirrecțției Gesstionare
ea
Pa
atrim
moniulu
ui și Infform
matică
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Capittolul 1 – COMP
PARTIM
MENTUL
L CULTU
URĂ, ED
DUCAŢIIE SI
RELA
AŢII INT
TERINS
STITUŢIIONALE
E
Comparttimentul Cultură, educaţţie şi relaţii interinstituţţionale contrribuie la elabborarea de programe
p
şi proieccte, în conco
ordanţă cu strategiile se ctoriale privvind cultura educativă, ppentru a oferi servicii
culturalee adecvate nevoilor cullturale comuunitare şi pentru
p
revita
alizarea traddiţiilor şi ob
biceiurilor
locale, aacordând asistenţă de specialitate
s
pentru realizarea de programe şi proiecte culturale şi
educativve către instituţii publice sau alte perrsoane juridicce.
În confo
ormitate cu atribuţiile, Compartim
mentul Cultu
ură, educaţie
e şi relaţii interinstituţţonale, a
desfăşurrat următoarele actiuni:

1.1. În
n domeniiul culturrii
Ieri desspre alaltăiieri…: organ
nizarea atel ierelor inte
eractive de reorganizarre a unor Expoziții
etnograffice cu parrticiparea sttudenţilor seecției de mu
uzeologie diin cadrul Faacultăţii de Istorie –
Filologiee ai UAB. Acttivitatea a fa
acilitat contiinuarea dialo
ogului din perspectiva ppatrimoniului cultural
tangibil. Gazde ale activităţilor au fost Expoziiţiile etnograafice din Pian
nu de Jos și H
Hopârta.
Patrimoniul de ACA
ASĂ‐ patrimoniu şi eduucaţia: progrram care şi‐a propus înnlesnirea mo
odului de
formare educaţională în vedeerea recuno
oaşterii şi
protejării valorilo
or culturale. Programul adresat
Deparrtamentul de Istoriee, Arheologie şi
Muzeo
ologie al UAB,
U
a urrmărit să valorifice
moşte
enirea culturală prin cerccetări aplicatte, având
drept subiect “mă
ărturiile tăcu te” ale comunităţilor
eieşti din
dispărrute, respectiv ‐ comunnităţile evre
judeţu
ul Alba ‐ sub o dublă dim
mensiune:
reconsstituirea evoluţiei soocio‐profesio
onale a
memb
brilor acestor comunittăţi, prin cercetări
arhivisstice, şi semnalarea ssituaţiei pre
ezente a
cimitirrelor
ace
estor
coomunităţi,
repere
neîndo
oielnice ale identităţii lorr.
Istorie
e şi Memorie
e; Memoriaa Arhivelor: urmărind
cunoaşterea patrimoniului arrhivistic al judeţului
Alba activităţile
a
desfăşurate
d
au venit în sprijinul
conştientizării şi educării
e
tineerei generaţii privind
enirea culturrală a judeţuului prin orgganizarea
moşte
unor expoziţii
e
tematice.
Alba – isstorie, cultură, civilizaţie
e: traducereea sintezei monografice
m
dedicată aceestui spațiu geografic
în limbiile engleză, franceză și
ș germană oferindu‐se
e astfel possibilitatea ddifuzării info
ormaţiilor
privitoarre la acest teeritoriu şi în alte
a spaţii cuulturale.

54

dițională în județul Allba: realizarrea unor
Patrimoniul istoric si documentar – Vitiicultura trad
ntare în limb
bile de circuulație internaațională, cu privire la paatrimoniului mobil și
materiale de prezen
d una dintre
e cele mai în deletniciri trradiționale ale acestui sppațiu ‐viticulttura‐ prin
imobil reeprezentat de
concretizarea filmulu
ui documentt etnografic șși a broșurii tematice.
t
Mocănim
mea Trascău
ului de la pa
atrimoniul cuultural locall la patrimon
niul culturall național: finalizarea
îndrumaarului dedicaat educației pro patrimooniu. Materiaalul realizat face parte ddin seria materialelor
dedicatee copiilor și tinerilor și rea
alizate de insstituție încep
pând din anu
ul 2009.
“Purtătoriii de datini”” ‐ realizarea
a unor DVD‐‐uri de prezzentare a
celor mai reprezentativi purtăto
ori de tradiiţii din judeţul Alba,
î lumea valorilor culturiii tradiţionale.
adevărate tezaure vii în
Realizareaa, în partene
eriat, a unor activităţi cuulturale cu ONG‐uri,
instituții ppublice de cultură
c
din județ sau unnităţi de învvăţământ
pentru deerularea un
nor proiecte
e menite ssă valorizezze şi să
promovez e tineri interrpreţi de muzică uşoară, muzică populară sau
tineri tale ntaţi în arte
ele vizuale, modele
m
de vviaţă profesio
onală din
diferite doomenii de acctivitate sau proiecte meenite să contribuie la
educaţia innformală a tinerei generaţii:
„Vocile Ceetății” ‐ festtival concurss destinat tinnerilor interrpreţi din
judeţul Allba, organizaat în scopull promovăriii celor mai talentaţi
tineri intterpreţi de muzică
m
uşoa
ară din județțul Alba și din țară, inclu
us în proieectul Talente
ele Albei.
Festivalu
ul s‐a desfăşşurat în zilele de 9 ‐ 10 mai 2014, la
l Casa de cultură
c
a sin dicatelor, iniţiatorul
evenimeentului şi parrtener în orgganizare, reuunind peste de 60 tineri interpreți ddin județul Alba și din
țară. Alăături de presstația artistică a celor sselecționați pentru
p
concurs au maii avut loc re
ecitalurile
câștigăto
orilor din an
nul trecut și cele ale unnor interprețți cunoscuți, care au atrras prin prestația lor
aproapee 700 de spectatori în cele două zile aale festivalullui.
„Bucuriiile Primăverrii”‐ din ace
elași proiectt ”Talentele Albei”, orrganizat îm
mpreună cu Asociația
femeilorr din Alba în
n scopul valorizării și p romovării unor femei a căror biog rafie poate constitui
model și inspirație pentru
p
tânărra generație de fete. Evvenimentul, desfășurat laa Sebeș a prrilejuit o
întâlniree a cinci femei perform
mante în doomeniul arttei, literaturrii, antrepreenoriatului și
ș culturii
tradițion
nale cu un pu
ublic numero
os ‐ peste 5000 de persoan
ne ‐ iubitor de
d frumos
„Artistu
ul între trad
diţie şi actualitate” reaalizat în partteneriat cu Uniunea Arrtiștilor Interpreți de
Folclor M
Muzical din România,
R
a ajuns la cea dde‐a șasea ed
diție. A reuniit nume de rreferinţă în domeniul
d
cercetărrii și valorificcării etno‐folclorice – ceercetători din județ și din țară – eetnografi, follcloriști –
realizato
ori de emisiuni de speciallitate din raddio și televiziune, intepre
eți de cântec popular rom
mânesc.
Inițiat în
n scopul conservării, pro
omovării și vvalorificării patrimoniului
p
i imaterial ddin jdețul Alb
ba, ediția
din acesst an a prilejjuit o dezbatere la temăă precum și un work‐sh
hop în scopuul descoperirrii de noi
talente d
din județul Alba,
A
în dome
eniul muzicii populare.
Cu acestt prilej, la Saala Unirii a fo
ost lansat albbumul „Muzzică tradiţion
nală din Muunţii Apusenii. Bazinul
Arieşulu
ui şi Văile Aiu
ud, Geoagiu
u, Galda”, reezultat al ce
ercetărilor în
ntreprinse aanul trecut de către
prof.univv.dr. Ioan Bocșa,
B
împre
eună cu studdenții săi, prin
p proietul ”Muzică voocală tradițio
onală din
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Apuseni”, reealizat printtr‐un partenneriat Consiiliul județea
an Alba, Acaademia
Munții A
”Gheorgghe Dima” din Cluj Napocca și Fundațiaa culturală ”Terrarmonia
a” Alba Iulia.

de
e muzică

1.2. În
n domeniiul patrim
moniului imateria
al
În domeeniul patrim
moniului imaterial, s‐a ccontinuat intteresul penttru valorificaarea, conservarea și
promovaarea folcloru
ului muzical și coregraficc, prin participarea grupu
ului Fetele dde la Căpâlna
a la două
emisiunii de specialittate ale TVR
R si editarea unui album
m – CD – cu folclor muzi cal reprezen
ntativ din
Zona Seccașelor, în in
nterpretarea solistei Alinaa Fleaca‐Secăășean.

1.3. Prroiecte cu
ultural‐e
educative
e
Au continuat și în an
nul 2014 proiectele cultuural‐educativve ale căror beneficiari
b
auu fost copiii și
ș tinerii:
Festivalu
ul național ”La Porțile Apusenilor””, realizat în
n parteneria
at cu Şcoalaa gimnazială
ă „Avram
Iancu” d
din Alba Iuliaa, un proie
ect ajuns la ediţia a VI‐a şi care atrage din an în an tot mai
m mulţi
participaanţi, elevi din ciclul prim
mar şi gimna zial care îşi valorifică talentul şi apttitudinile în cele trei
secţiuni de concurs – eseuri, picttură şi tradițții și obiceiurri populare – pe teme meenite să contribuie la
educarea copiilor în spiritul cuno
oaşterii şi prreţuirii tradiţţiilor populare, la conserrvarea şi pro
omovarea
specificu
ului regional..
„Festivalul naţional de teatru penttru copii”, ed. a VI‐a,
a adus în concurs cele mai bunee formaţii de
d teatru
pentru elevvi ‐ pentru giimnaziu şi peentru licee ‐ din judeţ
şi din ţară, fiind
f
organizat în parteneeriat cu Inspectoratul
Şcolar Alba şi Ministerul Educației N
Naționale.
„Zilele sărbătorilor pe
entru copii”” ‐ manifestare cu
caracter naţional organizată în colaborrare cu
Inspectorattul Şcolar Alba şi Palattul copiilor Alba. La
concurs au participat elevi din învăţământul primar, gimn
nazial şi licea
al de la palatte, cluburi ale elevilor
sau unităăţi de învăţământ din 16 judeţe din țțară.
„Ritmurile copilăriei” ‐ proiiect desfăşuurat în
perioadaa octombrie 2014, constând în orgaanizarea
şi desfăăşurarea un
nui concurs interjudeţ ean de
muzică ttânără şi po
oezie, în parteneriat cu Palatul
Copiilor Alba Iulia peentru elevii din
d 12 judeţee.

1.4. Sp
piritualittate româ
ânească
În anul 2014 s‐au organizat
o
de
e asemenea evenimente menite de
ezvoltării unnui cadru co
omun de
manifesttare a spiritu
ualităţii româ
âneşti.
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Congresul Tinerilor Basarabeni din Româniaa – ajuns la a IV – a ediție, s‐a desfă șurat în periioada 4‐6
ngă studenții și elevii cce învață în Alba Iulia și în județ au participa
at 50 de
aprilie 22014. Pe lân
reprezen
ntanți a tinerrilor basarab
beni din cent rele universiitare de tradiție din Rom ânia.
Tabăra d
de cultură și
ș civilizație româneascăă ”Acasă la noi”
n
‐ cea de‐a XVIII – a ediție a taberei s‐a
desfășurrat în perioaada 17‐24 iulie 2014 În aacest an au participat 20
2 de elevi șși cadre dida
actice din
liceele raaionului Ialovveni.
Congresul Spiritualittăţii Române
eşti de Pretuutindeni – constituie cad
drul favorab il pentru rea
afirmarea
identitățții naționale a românilor din toate coolțurile lumii. Ajuns la cea
a de‐a XVIII‐aa ediție, a re
eunit și în
acest an
n personalităăți ale cultu
urii, științei, spiritualității românești venite din Republica Moldova,
M
Ucraina, Serbia, Bulggaria, Ungaria, Rusia, SUA
A, Franța, Itaalia, Austria.

1.5. Cu
ultură scrisă
În domeeniul culturiii scrise s‐a continuat
c
prrogramul de susținere financiară peentru realizarea unor
proiectee editoriale de interes național, a stfel: cu Fu
undaţia „România Literaară” pentru
u Revista
România
a Literară, cu Academia Română, prrin Fundaţia Naţională pe
entru Ştiinţăă şi Artă penttru ediția
Ion Agârrbiceanu, Op
pere, cu Fun
ndaţia „Satu l Românesc”” pentru edittarea Revisteei „Acasă” precum
p
şi
editarea/tipărirea reevistelor DAC
COROMANIA
A, Discobolull, Iancule Ma
are, Gând Tin
ineresc, Etho
os XXI.

1.6. E
Educaţie
e‐tineret şi
ş relaţii interinstituţiona
ale.
Au fost îîncheiate Convenţii de Co
olaborare, Paarteneriat şi Cooperare cu:
c
Inspecto
oratul de Poliţie al
Judeţulu
ui Alba în vedereea
realizăriii „proiectulu
ui comun de
d
educaţiee rutieră şi de
d prevenire a
accidenttelor de circulaţie în
î
elevilor”
rândul
activitatte
oada mai‐iunie
desfăşurrată în perio
2014, în baza unui Proiect
P
comu
un
de educaţie rutieră şi de
d
d
prevenirre a accidentelor de
circulaţiee în rândul elevilor,
e
num
mit
„Educaţiie rutieră‐ed
ducaţie pentru
viaţă”, ccu scopul red
ducerii riscului
t
şi a
de victiimizare a tinerilor
numărullui de accideente rutiere în
î
care pott fi implicaţi aceştia.
a
Crucea R
Roşie Româ
ână – Filiala
a Alba ‐ peentru realizaarea program
mului „Educaaţie Sanitară pentru
Generaţia de Mâinee”, organizarea şi desfăăşurarea con
ncursului jud
deţean penttru sănătate şi prim‐
e ‐ iunie 20114, reunind un
u număr
ajutor „SSanitarii Priccepuţi”, activvitate desfăşşurată în perrioada aprilie
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d elevi, de gimnaziu
g
şi l iceu, din carre un număr de 300 de ellevi au fost premianţi
p
de aproxximativ 520 de
ai locuriilor I, II, III, primind dip
plome, tricouuri, şepci, trreninguri, cu
upe, produsee igienico‐sa
anitare şi
premii în
n bani. Este de
d menţiona
at faptul că ccâştigătorii lo
ocului I, cate
egoria liceu, Liceul ”Hore
ea, Cloșca
și Crișan” Abrud, au participat la Etapa naţio nală a concu
ursului – ediţia 2014 ‐ dessfăşurată în luna iulie
B
2014, la Poiana Pinului, judeţul Buzău.
Centrul de Prevenirre, Evaluare şi Consilierre Antidrog Alba – pentru realizareea Proiectulu
ui „Alege
viaţa. Sp
pune NU Dro
ogurilor !”, organizarea
o
CConcursului naţional „Mesajul meu aantidrog”, desfăşurat
în perioaada februariie‐noiembrie
e 2014, beneeficiari direccţi fiind 2500
0 de elevi claaselor IX‐XII şi 50 de
profesorri diriginţi şi consilieri ed
ducativi din ccadrul mai multor
m
licee din
d Zlatna, A
Abrud, Câmp
peni, Baia
de A
Arieș, Arieșeni, Albac,
Ocnna Mureș, Se
ebeș, Blaj,
Cuggir, Aiud, Allba Iulia,
iar beneficiarii indirecţi
ai
proiect,
acestui
munitatea
com
în
elevi,
ansaamblu:
proffesori diriginţi şi
con silieri
educativi,
e
psihhologi şcolari, părinţi,
reprrezentanţi
ai
com
munităţii
locale.
Proiiectul a co
onstat în
activvităţi de prevenire
p
generalăă realizată dee specialiştii CPECA, împrreună cu rep
prezentantul CJ Alba, şi IPPJ Alba, vizio
onarea de
filme do
ocumentare cu mărturiiile unor foşşti consumattori de drog
guri; furnizaarea de info
ormaţii şi
cunoştin
nţe necesaree elevilor cu privire laa problemattica consumului de drooguri licite şi ilicite;
informarrea acestoraa cu privire la serviciilee CPECA Alba. În cadru
ul acestui pproiect a avvut loc şi
Concursul naţional „Mesajul
„
me
eu antidrog””, aflat la ce
ea de‐a XI‐a ediţie, desfă
făşurat pe mai
m multe
secţiuni (pagină weeb, fotografie digitală, sspot, arte vizuale, sloga
anuri pentruu campanii antidrog,
proiectee de petreceere a timpulu
ui liber ca a lternativă laa consumul de
d droguri), care au un caracter
c
şi abilităţi personnale, prin inttermediul
cultural‐‐artistic sau sportiv şi presupun dezvvoltarea de creaţii
cărora să se promovveze un messaj antidrog.. Cele mai bune lucrări din
d carul aceestui concurrs au fost
deţean Alba acordând ddiplome şi premii
p
în
premiatee cu locurilee I, II, III si mentiune, Consiliul jud
obiecte.
Inspecto
oratul școlarr al județulu
ui Alba ‐ p entru realizaarea proiecttului “Primu l ghiozdan”,, aprobat
pentru ssusținerea învățământulu
ui școlar din județul Albaa, care a contribuit la redducerea feno
omenului
de absen
nteism școlar, s‐a achiziţionat un num
măr de 3.260
0 buc ghiozd
dane echipatte cu un set minim
m
de
rechizitee, care, in prrima zi a anu
ului scolar 20014‐2015 au fost inmana
ate elevilor dde clasa pregatitoare
din judettul Alba.
Asociaţia
ia Judeţeană
ă de Şah Alb
ba ‐ pentru rrealizarea fesstivalului “Open Șah Albaa”, având ca
a obiectiv
principal promovareea județului Alba, identifficarea si prromovarea tinerilor șahi ști. S‐a desffășurat în
perioadaa iulie – augu
ust 2014, pa
articipanţii înntrecându‐se
e în zece turn
nee de calificcare, cei ma
ai buni 80
dintre aceştia disputându‐și în ultima zi a ffestivalului premiile
p
în finala
f
de senniori, în care
e au luat
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nale secundaare, grupând cei mai bine 8 clasaţi laa secţiunile veterani,
startul 332 de jucători, şi în 6 fin
feminin, copii sub 8 ani, copii su
ub 10 ani, coopii sub 12 an
ni şi campionii locali din localităţile gazdă
g
ale
b oferite dde Consiliul județean
etapelorr de calificare. Câștigătorii, pe secțiuuni, au primit premii în bani
Alba.
Au fost îîncheiate urm
mătoarele co
ontracte de sservicii:
„Cupa A
Alba Motor Challenge”,
C
ediţia
e
a X‐a, editie aniveersara, etapa
a finală a Cam
mpionatului Naţional
de Vitezză în coastă.. Organizat de Clubul Spportiv „Auto
osport Fair Play”
P
Abrud,, competiţie care s‐a
desfăşurrat pe DJ 107
7 între localităţile Hăpriaa ‐ Straja în luna august 2014, cu parrticiparea a numeroşi
n
piloţi și îîmpătimiţi ai acestui spo
ort. Implicareea mass‐media a dus la o bună infoormare a pop
pulaţiei şi
implicit la o participare importantă a acesteeia la evenim
ment (emisiuni radio şi TV
V, presa scriisă, afişe,
banneree, broşuri etcc.) Competiţia, atât din punct de ve
edere al orga
anizării cât şşi al participanţilor, a
avut un impact pozitiv asupra promovării
p
aacestui sporrt, precum şi asupra imaaginii judeţu
ului Alba,
s
acela
a de a promoova sportul auto
a
și de a angrena,
a
direect sau inderrct, tinerii
reuşind ssă‐şi atingă scopul,
în organ
nizarea şi desfăşurarea competiţiilor
c
r sportive, ju
udeţul Alba fiind
f
singuruul judeţ din ţară
ţ
care
deţine un astfel de traseu pe un drum judeţeean.
„Cupa U
Unirii la bridg
ge”‐ concurss naţional dee bridge, ediiţia a X‐a org
ganizat cu Associaţia Bridgge – Club
Apullum
m Alba Iulia, s‐a
s desfăşura
at la Alba Iuliia în decemb
brie 2014, avvând ca scop indirect pro
omovarea
judeţulu
ui Alba. Activvitatea s‐a ad
dresat pasio naţilor de bridge şi celor care doressc să se conffrunte cu
a ţară, fiind o diversificaare a activită
ăţilor sportivve ale judeţu
ului Alba.
jucători de valoare din întreaga
Printre o
obiectivele acestui proiecct amintim ppromovarea activităţilor turistice de nişă din jude
eţul Alba;
pregătireea jucătorilo
or talentaţi şi
ş selecţionarrea acestoraa pentru a participa la coompetiţii sim
milare de
importan
nţă naţionalla; atragerea
a unor noi ttalente din rândul
r
tinerilor şi a celoor care nu sunt
s
încă
legitimaţţi; promovarrea potenţia
alului natura l şi turistic al
a judeţului Alba şi a muunicipiului Alba
A
Iulia.
Beneficiaarii direcţi au
u fost iubitorrii acestui spport, iar cei in
ndirecţi mem
mbrii comunittăţilor locale
e.
Tabăra „Dialog inteercultural” ‐ organizat ă cu sprijinu
ul Asociaţieii „Sprijiniţi ccopiii” Alba Iulia, s‐a
desfăşurrat în perioaada iulie ‐ occtombrie 20014, în judeţţul Bacs‐Kiskun si Tolna, Ungaria, şi,, în Alba,
Româniaa, şi a consttat în organiizarea unor tabere cu caracter
c
educativ‐recreattiv pentru facilitarea
realizăriii contactelorr între tineriii din judetul Alba, Romania, si judete
ele Bacs‐Kiskkun si Tolna, Ungaria,
prin parrticiparea in comun la desfasurarea
d
a intregului program; promovarea reciproca a valorilor
cultural‐‐istorice
prin
intermed
diul
sch
himburilor
interscolare, al vizzitarii de
muzee, eexpozitii etc..
”Gala Sp
portului” – eveniment
e
organizaat
cu
Asociația
Judetean
na Sportul pentru Toti
Alba Iulia, în data de 16
decembrie 2014, proiect
având ca scop principal
s
sportivilor
promovaarea
talentatii care s‐au reemarcat in
cursul an
nului 2014. Partenerul
P
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p
a fostt Direcția Juddețeană penttru Tineret și Sport Alba.
principal al acestui proiect
“Cei ma
ai buni dintree cei buni” ‐ evenimentuul aflat la a V‐a editie, organizat
o
cu sprijinul ASTRA Blaj,
n organizareea unui concu
urs judeţeann de matemaatică destinat elevilor apţţi de perform
manţă de
constă în
la liceelee cu clase de
d profil ma
atematică‐infformatică diin judeţ, în scopul prom
movării performanţei
acestei materii în rândul elevvilor de liceeu din jude
eţ şi punerii în valoaree a cunoştinţelor şi
m 2014, la Blaj, Colegiuul Naţional I..M. Clain,
deprindeerilor acestora. Evenimentul, desfășuurat în luna mai
a reunit un număr dee 60 de mate
ematicieni diin județ.
Totodatăă, pentru îndeplinirea Programului
activităţilor pe anul 2014, Consiliull judeţean Alba,
P
A
prin
comparttimentul de specialitate,
s
e:
a organizat şşi activităţile
„Prieten
nii pompierillor”, s‐a de
esfăşurat su b forma un
nui concurs, teoretic şi practic, la care au
participaat elevi ai cicclului gimnazzial şi liceal dde pe întregg teritoriul ju
udeţului Albaa. Prin acest concurs,
organizaat pe două secţiuni: „Prietenii pomppierilor” şi „C
Cu viaţa mea
a apăr viaţa””, s‐a urmăriit în mod
special îmbogăţirea cunoştinţelo
or în domeniiu, precum şi
ş atragerea a cât mai m
mulţi copii în astfel de
Consiliul judeţean Alba a acordat preemii echipaje
elor participa
ante la conc urs, respectiiv elevi ai
acţiuni. C
claselor V‐VIII şi IX‐XI.
„Campio
onatul judeţeean de voleii”, Ediţia 20114, desfăşuraat în perioad
da februarie‐‐decembrie 2014,
2
are
ca obiecctiv antrenarea tinerilorr intr‐o com petitie de masa
m
care sa
a duca la ddezvoltarea spiritului
competitional si a faair‐play‐ului, precum si laa identificare
ea si promovvarea tineriloor talentati. În cadrul
Alba a asiggurat premierea echipeelor participante şi
acestui campionat, Consiliul judeţean A
onatului.
desfăşurrarea campio
„Campio
onatul judeţţean de bascchet”, Ediţia 2014, desfăşurat în perioada februaarie‐decembrie 2014,
are ca obiectiv antreenarea tinerilor intr‐o coompetitie de
e masa care sa duca la ddezvoltarea spiritului
ea si promovvarea tineriloor talentati. În cadrul
competitional si a faair‐play‐ului, precum si laa identificare
Alba a asiggurat premierea echipeelor participante şi
acestui campionat, Consiliul judeţean A
onatului.
desfăşurrarea campio
„Cupa TTanțoș” – pro
oiect având ca
c obiectiv pprincipal organizarea une
ei competițiii de nivel național de
schi, com
mpetiție caree a punctat în Campionattul Național de Schi. Com
mpetiția, aflaată la a doua
a ediție, a
fost orgaanizată în meemoria mare
elui Campionn Național la Schi, Andrei Tanțoș, caree s‐a stins din viată in
2012, la vârsta de numai
n
19 ani. Perioada dde desfășuraare a acesteii competiții a fost luna februarie
f
2014.
„Să vedeem, să ştim,, să ne distră
ăm” – desfăăşurat în
luna maai 2014, avâând ca parte
eneri Muzeuul Unirii,
Teatrul de păpuşşi Prichindel Alba IIulia şi
oratul Şcolaar Judeţean
n Alba. Obbiectivul
Inspecto
principal al acestui proiect
p
a fostt vizita a aprooximativ
500 de ccopii din meediul rural la Muzeul Nattional al
Unirii A
Alba Iulia, Sala
S
Unirii, Cetatea Albba Iulia,
precum si participarrea la un sp
pectacol al TTeatrului
de păpuşi Prichindel din Alba Iuliia.
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oraşelor şi sa
atelor la fottbal” ‐ proieect realizat în
î colaborarre cu ISJ Albba, cuprinzând etape
„Cupa o
locale, zzonale şi ettapa judeţea
ană. Au parrticipat pestte 3000 de elevi în urrmătoarele categorii:
c
gimnaziu
u urban, gimnaziu rural şi
ş liceal, în caadrul a 39 de acţiuni.
„Atletism
mul ‐ sportu
ul sporturilorr”: cros şi teetratlon, imp
plicând participarea a peeste 4000 de copii şi
tineri
t
din jud
deţ în etape locale, zona
ale şi faza
judeţeană. Proiectul a fost rea
alizat în
colaborare
c
cu Inspecctoratul Şccolar al
Judeţului
J
Alb
ba.
”Gala
”
Perforrmerilor” – oorganizat de Consiliul
Județean
J
Alba,
în
cu
partenerriat
Inspectoratul Şcolar JJudeţean Alba,
A
s‐a
desfășurat
d
în
n data de 144 decembrie 2014, la
Alba
A
Iulia, având cca scop principal
recunoaștere
r
ea rezultatellor obținute de către
elevi
e
și dasccali la Olim
mpiadele națționale și
internaționalle, în anul șc olar 2013‐20
014.

61

Capittolul 2 – RELAȚ
ȚII INTERNAȚ
ȚIONALE
E
În anul 2014 activitatea, în do
omeniul relaaţiilor intern
naţionale, a Consiliului Judeţean Alba
A
s‐a
concretizat în proieecte şi acţiun
ni pentru coontinuarea relaţiilor
r
de cooperare descentralizată între
Judeţul Alba, România şi Deparrtamentele Rhône şi La Manche, Franţa,
F
preccum şi cu ju
udeţele şi
provinciiile înfrăţite din Ungaria
a, Republica Populară Chineză şi Re
epublica Serrbia, respecttiv Tolna,
Bács‐Kiskun, Gansu şi Voivodina
a, participarrea la seminarii, conferinţe şi reuniuuni ale orga
anismelor
mbru cu drep
pturi deplinee, respectiv Adunarea
A
internaţionale în carre Consiliul Judeţean Albba este mem
Regiunilo
or Europenee (A.R.E.), vizite de lucru îîn judeţele, provinciile
p
şi regiunile paartenere ale Judeţului
Alba, divverse activităăţi de traduceri şi corespoondenţă cu partenerii
p
exxterni.

2.1. Co
ooperare
ea cu Dep
partamen
ntul Rhon
ne, Franțța
Pentru ccontinuarea
a relaţiilor de
d cooperaree cu Departtamentul Rh
hône, Franţaa au fost organizate
următoaarele acţiuni::
Mai – p
participarea unui
u
specialisst oenolog, ddin Franța, ca membru al comisiei dee degustare a celei de
ori din Judeţţul Alba”, eveeniment organizat de
a treia ediţii a „Conccursului de viinuri al micil or producăto
către Consiliul Judeţeean Alba în colaborare
c
cuu Asociaţia Ţara
Ţ
Vinului.
Mai ‐ Iun
nie – domnul Martin Carrier, studennt al IAE Lyon, specializarea Ştiinţe ecconomice, a efectuat
un stagiu profesional în Cadrul Consiliului Judeţean Allba – Direcţia Dezvoltarre şi Bugete. În baza
partenerriatului existtent cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
A
Iulia, ca zarea acestu
uia a fost
asiguratăă, cu titlu graatuit, în căminul de protoocol al unive
ersităţii.
Decembrie ‐ partiiciparea rep
prezentanţiloor Consiliului Judeţean Alba (A
Alin Florin Cucui –
en Mădăraş – consilier) laa un evenime
ent dedicat ssărbătoririi
Zilei
vicepreşedinte şi Corrnelia Carme
u această
Naţionalle a Românieei la Lyon, organizat de ccătre Consullatul General al Românieei la Lyon. Cu
ocazie au avut loc şi întâlniri cu reprezentannţi ai Consiliului General Rhône penntru o analizză privind
proiecteele de cooperare derulatte în 2014, pprecum şi disscuţii cu reprezentanţi aai corpului diplomatic
din Lyon
n şi partenerri ai acestora
a pentru dezvvoltarea, în primăvara anului 2015, a proiectului „Village
Roumain
n à Lyon”, prroiect care
vizează
promovarea
omiei locale şi a
gastrono
tradiţiilo
or româneşti;;
‐
paarticiparea
reprezen
ntanţilor Consiliului
C
General
Rhône
(Charles
d – vicepreşşedinte şi
Brechard
Barbara Petri – reesponsabil
relaţii iinternaţionale) la o
scurtă vizită de lucru în
Judeţul A
Alba. Agenda vizitei a
cuprins îîntâlniri şi discuţii
d
cu
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ean Alba, pentru
p
creioonarea acţiu
unilor de
domnul Ion Dumitrrel, preşedintele Consi liului Judeţe
f derulate în
n 2015, cu Associaţia Albaa Afroda, pen
ntru o analiz a a partenerriatului în
cooperare care vor fi
ul agricol şi cu Departam
mentul de Reelaţii Internaaţionale al Universităţii
U
„1 Decembrrie 1918”
domeniu
din Alba Iulia, pentru
u o viitoare cooperare
c
în domeniul sttagiilor profe
esionale desttinate studen
nţilor.

2.2. Co
ooperare
ea cu Dep
partamen
ntul La Manche,
M
Franța
F
În baza parteneriattului în cooperare desccentralizată derulat, din
n anul 20055, de către Consiliul
Judeţean
n Alba şi Consiliul
C
Ge
eneral al Deepartamentului La Ma
anche, au foost dezvolta
ate două
schimbu
uri multilaterale de tineri,, finanţate p rin Programul European Erasmus+, rrespectiv:
19‐29 seeptembrie 20
014, „Sport şi
ş dezvoltaree durabilă”, proiect avân
nd ca publicc ţintă tineri cu vârste
cuprinsee între 18 şii 25 ani, din
n România, Italia, Franţa şi Turcia, desfăşurat îîn Gouville sur Mer.
Obiectivvele proiectului au fost urrmătoarele:
d
descoperireaa diferitelor practici sporrtive
ssensibilizarea cu privire la tematica m
mediului în sportul pentru toţi
îînţelegerea diversităţii formelor dde voluntarriat şi importanţa aceestuia în so
ocietatea
contemp
porană
u
utilizarea spo
ortului ca me
etodă educa tivă, pentru dezvoltarea participării / implicării tinerilor,
iar axelee forte:
rreunirea tinerilor cetăţe
eni europenni interesaţi de problem
matica mediuului, a sănătăţii şi a
sportulu
ui pentru toţi
iintroducereaa acestora în
ntr‐un mediuu „sport”, tim
mp de aproxximativ 10 ziile, pentru schimburi
s
pe teme
e legate de sănătate,
s
meediu şi sport
participarea
a acestora la evenimentu
ul „Raidul
bandiştilor”, fie ca particcipanţi direccţi, fie ca
Contrab
voluntaari în activităţţi de organizzare.

-

19‐29 octombrie,
o
„Educaţie
„
prrin / pentru
u media”,
proiect având ca public ţinntă tineri cu
c vârste
cuprinse între 18 şii 25 ani, din România, Germania,
G
d
înn Gouville sur Mer.
Franţa şi Turcia, desfăşurat
ului au fost uurmătoarele:
Obiectivvele proiectu
descoperire
ea funcţion ării mijloaccelor de
informaare în masă
îînţelegerea mecanismelo
m
or, a coduriloor şi a limbajelor acestora
aanalizarea prracticilor şi a metodelor
d
dobândirea unei
u capacită
ăţi critice.

Tot în b
baza acestui parteneriatt, reprezentaanţi ai Conssiliului Judeţţean Alba a u participat, în luna
octombrrie, la cea dee‐a doua ediiţie a palmarresului arhittecturii, even
niment orgaanizat de C.A
A.U.E. din
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Regiunea Basse‐Normandie, în calitate de membri ai juriului departamental care a selecţionat şi
recompensat realizările arhitecturale din La Manche.

2.3. Înfrăţirile dintre Judeţul Alba şi Judeţele Tolna şi Bács‐Kiskun din
Ungaria
Iulie – proiectul „Tabăra dialog intercultural”, al cărui obiectiv a fost facilitarea realizării contactelor
între tinerii din Judeţul Alba şi Judeţul Bács‐Kiskun, precum şi promovarea reciprocă a valorilor
cultural‐istorice prin intermediul schimburilor interşcolare. 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 un număr de aproximativ 20 de tineri din Judeţul Alba.
Participarea unui artist din Judeţul Alba, în luna iunie, la Atelierul Creativ de Artă Veránka 2014,
organizat de Judeţul Bács‐Kiskun şi a unui artist din Judeţul Bács‐Kiskun la Tabăra Internaţională de
Artă Plastică, INTER‐ART, ediţia 2014, organizată în Judeţul Alba.
Vizite de lucru şi schimburi de experienţă reciproce ale specialiştilor din cele trei judeţele înfrăţite.

2.4. Relaţiile de prietenie dintre Judeţul Alba din România şi Provincia
Gansu din Republica Populară Chineză
Aprilie – Vizita oficială a unei delegaţii a Provincie Gansu, în Judeţul Alba.
Agenda vizitei a cuprins: întâlnire oficială şi discuţii cu domnul Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului
Judeţean Alba reuniune şi discuţii cu oameni de afaceri din Judeţul Alba şi cu reprezentanţi ai
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba reuniune şi discuţii cu reprezentanţi ai Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vizite la Cetatea Alba Carolina şi la Castelul de la Cetatea de Baltă.
Iulie – Vizită oficială a unei delegaţii a Judeţului Alba, condusă de domnul Ion Dumitrel,
preşedintele Consiliului Judeţean Alba, în Provincia Gansu.
Această vizită a reprezentat o oportunitate pentru o mai bună cunoaştere a partenerilor chinezi, dar,
mai ales, pentru discuţii privind identificare temelor de cooperarea viitoare şi a intereselor comune,
benefice ambelor părţi. Agenda vizitei a cuprins întâlniri cu oficialii Provinciei Gansu, respectiv cu
Secretarul de Partid şi Guvernatorul, participarea la Forumul Cooperării cu Asia Centrală, precum şi
vizite în câteva prefecturi din Gansu, pentru reuniuni şi discuţii pe teme ce vizează cooperarea
economică între Alba şi Gansu. De asemenea, delegaţia Judeţului Alba a participat la a 20‐a ediţie a
Târgului de Investiţii şi Comerţ, organizat în Lanzhou, ale cărui tematici au fost: infrastructură,
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t
toatee acestea prin
p
prezentări ale meddiului investiţional şi
energie, protejarea mediului, turism,
eri din China .
explorarrea cooperărrii cu partene

2.5. Pa
arteneria
atul cu Prrovincia Autonom
mă Voivodina, Rep
publica Serbia
S
În cadru
ul parteneria
atului cu Pro
ovincia Autoonomă Voivo
odina, Repu
ublica Serbiaa, în conform
mitate cu
prevederile Înţelegeerii de Coope
erare, semn ate între Jud
deţul Alba şi Provincia A
Autonomă Voivodina
V
(Republica Serbia), în
î perioada 27 iulie ‐ 022 august, 8 tineri,
t
studenţi ai Univerrsităţii „1 De
ecembrie
1918” diin Alba Iulia,, au participa
at la cea de‐ a VIII‐a ediţie a Taberei Toleranţei ddestinată Tinerilor din
Oraşele şi Regiunilee Bazinului Dunărean.
D
TTabăra, cu moto‐ul
m
„Să fim toleranţţi!” s‐a desffăşurat la
Backa TTopola, fiind
d organizată
ă de către Adunarea Provinciei Autonome
A
V
Voivodina, Guvernul
Provincieei Autonomee Voivodina,, în partenerriat cu Fund
daţia Dunărea Albastră ddin Backa To
opola şi a
reunit peeste 120 de tineri din regiunile şi oraaşele dunăre
ene, cu vârstte între 18 şii 25 de ani, cu
c scopul
de a contribui la crrearea de no
oi reţele, coontacte, prie
etenii între participanţi,
p
precum şi pentru a
ele dintre ceii care locuiessc şi trăiesc de‐a
d lungul D
Dunării.
dezvălui asemănărilee şi diferenţe
La invitaaţia preşedin
ntelui Societtăţii Românee de Etnografie şi Folclo
or din Voivoodina, domn
nul Costa
Roşu, reprezentanţi ai Consiliulu
ui Judeţean A
Alba au participa la cea de‐a
d
XIX‐a e diţie a Simpozionului
nal „Banatul – istorie şşi multiculturalitate”, orrganizat, întrre 11 şi 13 iulie, la
Ştiinţific Internaţion
c
simpo
ozionului auu fost aborda
ate teme
Zrenianin şi Novi Saad, Voivodina, Republicaa Serbia. În cadrul
c
Bana
atului, de rellaţiile sârbo‐‐române, de etnografie şşi folclor din
n Banatul
legate de istoria şi cultura
nd trecutul istoric şi cultural
c
al comunităţilo
c
or străromân
neşti din
istoric, precum şi teme privin
nia.
Munteneegru, Croaţiaa şi Macedon

2.6. Acctivitatea
a în cadrul ARE
În calitatte de membru al Adunărrii Regiunilorr Europene – A.R.E. – Con
nsiliul Judeţeean Alba s‐a
a implicat
în activittăţile acesteii organizaţii internaţiona
i
ale prin:

A
Aderarea Ju
udeţului Alba, a Consiliiului Judeţe
ean Alba, prrin Hotărâreea nr. 174 din 24
octombrrie 2013, la Programul Eurodyssée,
E
program caare se adresează tineriloor cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 30 de ani,, absolvenţi de studii liceeale, profesio
onale sau un
niversitare, aaflaţi în căuta
area unui
muncă şi carre are ca sco
op efectuareea de stagii profesionale
e în regiunilee membre ale
a A.R.E.
loc de m
Judeţul A
Alba a propus, pentru anul
a
2014, uun stagiu, în domeniul restaurării, laa Muzeul Na
aţional al
Unirii din
n Alba Iulia. În urma sele
ecţie, efectuuate în
conform
mitate cu cerinţele acestu
ui program, a fost
acceptatt pentru acest stagiiu, organizaat în
perioadaa 20 iunie – 20 decemb
brie, domnu l Joao
Pestana din Regiun
nea Madeira
a, Portugaliaa. Tot
prin Pro
ogramul Eurrodyssée, tineri
t
din Juudeţul
Alba au participat laa stagii profe
esionale în r egiuni
din Euro
opa, membree ale A.R.E., respectiv:
r
 d
domnul Marius Vasile Bărbat
B
a efeectuat
Umbria
un stagiu prrofesional în Regiunea U
(Italia), în caadrul Innovazione Terzia rio s.c
a r.l, ca asistent în
n managem
mentul
proiectelor cu finanţarre europeannă, în
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perioada 02 mai 2014 – 28 noiembrie,
 domnul Daniel Nicolae Burz a efectuat un stagiu profesional în Regiunea Madeira
(Portugalia), în cadrul Arhivelor Regionale din Madeira, în domeniul igienizării şi
recondiţionării de documente, în perioada 01 mai 2014 – 31 august,
 domnişoara Iulia Anghene a efectuat un stagiu profesional în Regiunea Istria (Croaţia), în
localitatea Pula, în cadrul Djecji dom Pula, ca lucrător social (activităţi cu copii), în perioada
28 mai 2014 – 31 august,
 domnişoara Pompilia Cristea a efectuat un stagiu profesional în Regiunea Franche‐Comte
(Franţa), în cadrul Universităţii Franche‐Comte, secţiunea sporturi ca asistent comunicare, în
perioada 04 august – 19 decembrie,
 doamna Luana Dragoş efectuează un stagiu profesional în Regiunea Limousin (Franţa), în
cadrul Centrului de animaţie „Millevaches au cœur”, ca animator pentru publicul larg, în
perioada 01 octombrie 2014 – 30 ianuarie 2015,
 doamna Alexandra David efectuează un stagiu profesional în Regiunea Catalunia (Spania), în
cadrul unui hotel pentru tineri, ca recepţionistă, în perioada 27 septembrie 2014 – 29 martie
2015,
 doamna Ada Larisa Toader efectuează un stagiu profesional în Regiunea Valencia (Spania), în
cadrul companiei Alias Allied to Grow SL, ca asistent proiecte europene, în perioada 03
noiembrie 2014 – 30 aprilie 2015;
 domnul Joao Pestana, din Regiunea Madeira, Portugalia, a efectuat un stagiu profesional în
județul Alba, în cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, ca restaurator, în perioada
mai‐decembrie 2014.

Organizarea, la Alba Iulia, în 03 martie, a Sesiunii de prezentare a Programului Eurodyssée, cu
participarea reprezentanţilor Judeţelor din România, membre ale A.R.E., a preşedintelui Programului
Eurodyssée, doamna Michèle Sabban şi a secretarului acestui program, domnul Rui Bettencourt;

Participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba la Seminarul de Benchmarking
(stabilire a punctelor de referinţă) din cadrul programului RUR@CT al A.R.E., organizat la Bruxelles,
Belgia, în perioada 29‐30 aprilie. Programul RUR@CT al A.R.E. vizează îmbunătăţirea politicilor
regionale în domeniul dezvoltării rurale, prin identificarea de nevoi / probleme în regiunile membre
A.R.E., urmate de un transfer de bune practici, prin proiecte ce pot fi finanţate prin fonduri
europene, din regiuni membre A.R.E. care s‐au confruntat, deja, cu acest tip de probleme. Pentru
acest program, Judeţul Alba a fost selectat, urmare a unui dosar de candidatură, dintr‐un număr de
aproximativ 30 de regiuni din întreaga Europă. Agenda seminarului a inclus o prezentare a
programului şi a oportunităţilor de finanţare prin fonduri europene, o scurtă prezentare a regiunilor
care participă la această primă ediţie, discuţii pentru compararea nevoilor / problemelor exprimate
cu bunele practici identificate în regiunile membre A.R.E., concluzii şi o conferinţă de presă;

Participarea delegației Județului Alba la reuniunile Biroului, Adunarea Generală, Adunarea
Generală Extraordinară şi Adunarea Generală Tematică a A.R.E., organizate la Wroclaw ‐ Polonia, în
luna mai. Reprezentanţii Judeţului Alba au avut oportunitatea de a participa la deciziile privind
schimbările aduse statutului şi regulamentului intern al organizaţie, precum şi la dezbaterile privind
viitorul regiunilor în Europa. De asemenea, au fost analizate activităţile şi programele A.R.E. derulate
în anul 2013 şi au fost făcute propuneri pentru programul de acţiune aferent anului 2014, precum şi
pentru priorităţile politice ale organizaţiei;

participarea a cea de‐a 5‐ea ediţie a Summit‐ului Mării Negre, organizat în Bucureşti, în
octombrie.
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Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2014 au mai inclus şi:


Realizarea documentelor şi a demersurilor necesare pentru participarea la:
 Festivalul Internaţional al Parcurilor, organizat, între 01‐05 mai, la Citta Trezzo Sull’Adda ‐
MI, Italia. Agenda acestui eveniment internaţional, organizat de către Municipalitatea Trezzo
Sull’Adda, Adda Nord Park şi Fe.da. Ltd., a cuprins reuniuni şi conferinţe pe teme legate de
mediu, managementul parcurilor, economie verde, peisaje. Festivalul, sponsorizat de
instituţii şi asociaţii din oraş şi regiune, împreună cu Ministerul Mediului şi Ministerul
Agriculturii şi Pădurilor din Italia, a oferit oportunitatea de întâlniri şi discuţii cu manageri şi
operatori din domeniile mai sus menţionate, precum şi cu reprezentanţi, colaboratori ai
instituţiilor regionale şi naţionale organizatoare.
 Aniversarea a 20 de ani de asociere şi prietenie Nendaz‐Gherla, eveniment organizat în
cadrul Festivalul Internaţional al Cornilor din Alpi, în Nendaz, Elveţia, în perioada 23‐29
iulie. Festivalul Internaţional al Cornilor din Alpi este o veritabilă sărbătoare populară
dedicată folclorului, în program aflându‐se spectacole ale grupurilor de instrumentişti, un
concurs oficial, o paradă tradiţională, concerte şi producţii ale grupurilor folclorice, iar
Judeţul Alba a fost reprezentat de către Grupul de Tulnicărese din Avram Iancu.
 A 51‐a ediţie a Festivalului Europeada, organizat la Kielce, Polonia, în perioada 23‐28
iulie. Festivalul Europeada este o manifestare de artă populară europeană, care promovează
şi susţine prietenia dintre popoarele Europei, precum şi un prilej pentru cooperarea
interpersonală, interculturală şi intercomunitară, în spiritul respectului reciproc şi al
dialogului intercultural. La acest eveniment au participat grupuri de copii şi adolescenţi,
Judeţul Alba fiind reprezentat de către Ansamblul Folcloric al Colegiului Militar Liceal „Mihai
Viteazul” Alba Iulia, participarea la acest festival fiind un prilej deosebit pentru promovarea
culturii tradiţionale şi a turismului din judeţul nostru.
 A XV‐a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor, organizat în Carpinone, Italia, între
06‐13 august. Judeţul Alba a fost reprezentat la acest festival de către Grupul de Dans
Folcloric, Floare de Colţ, din Galda de Jos, un veritabil mesager al dansului şi muzicii folclorice
din judeţul, un promotor al valorilor culturale ale judeţului nostru în afara graniţelor sale.


Participarea la:

Întâlnirile Europene din Transilvania – „Ruralitate şi Inovaţii”, organizate, de către
Ambasada Franţei în România – Serviciul de cooperare, între 8‐10 octombrie 2014 la Cluj‐
Napoca, Târgu‐Mureş şi Sibiu. Aceste Întâlniri, prin intermediul meselor rotunde şi a vizitelor
în teren, au permis abordarea dezvoltării rurale într‐un mod dinamic, orientat spre inovaţie
economică, tehnică sau socială, favorizând abordarea transversală. Schimburile de experienţă
şi de bune practici au contribuit şi la consolidarea relaţiilor franco‐române în domeniul
dezvoltării rurale, la crearea de noi proiecte colaboartive. La aceste Întâlniri a participat şi
doamna Barbara Petri – responsabil relaţii internaţionale, Consiliul General Rhône, care a
făcut, cu această ocazie, şi o scurtă vizită în Judeţul Alba.
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Capitolul 3 – ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT AL JUDEȚULUI ALBA
În conformitate cu atribuţiile, Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat, a
desfăşurat actiuni privind:
1. Domeniul public al Judeţului Alba ‐ Fluxul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului
Alba
1.1. Intrări
În anul 2014, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, fost completat cu
următoarele bunuri:
 Bunuri mobile existente la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia:


„Colecţia de icoane pe lemn”;



„Colecţia de icoane pe sticlă”;



„Colecţia de icoane pe hârtie”;



„Colecţia de icoane pe pânză şi veşminte preoţeşti”;



„Colecţia de cruci”;



„Colecţia de diverse piese de cult”;



„Colecţia de fotografii documentare”;



„Colecţia de carte veche românească şi străină”.
 bunul imobil‐clădire, situată în oraşul Baia de Arieş, str. Brazilor f.n., judeţul Alba,
edificată pe terenul în suprafaţă de 2.568 mp, înscris în C.F. nr. 70017 Baia de Arieş – cu
nr. cadastral 64 ‐ proprietate publică a oraşului Baia de Arieş, sub denumirea de „Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”;
 două parcele de teren situate în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei, str. Decebal
f.n., în suprafaţă totală de 1.124 mp, proprietate publică a Judeţului Alba, ca urmare a
încetării dreptului de administrare al Tribunalului Alba, asupra acestora.

1.2. Ieşiri
În anul 2014, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba au ieşit :


bunul imobil situat în municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr.16, ca urmare a transmiterii
acestuia din domeniul public al Judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în
domeniul public la statului şi în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu destinaţia de sediu al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul
Teritorial Alba Iulia;
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prin trecereea din domeniul publicc în domeniul privat al Judeţului Alba, scoatterea din
ffuncţiune şi casarea de
e către Spitaalul Judeţean de Urgenţţă Alba Iuliaa, bunuri ap
parţinând
989, nr. 23 şşi str. Deceba
al, nr. 20,
imobilelor siituate în municipiul Alba Iulia, b‐dul Revoluţiei 19
aaflate în adm
ministrarea acestei unităţţi sanitare;



prin trecereaa din domen
niul public în domeniul privat al Judeţului Alba, a construcţiei „Rampa
d
de spălare şi gresare”, aparţinând im
mobilului situ
uat în municcipiul Alba Iuulia, Calea Moţilor
M
nr.
883, scoatereea din funcţiu
une şi demoolarea aceste
eia de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean
A
Alba.

2. Domeeniul privat al
a Judeţului Alba ‐ Fluxuul bunurilor care alcătuiesc domeniuul privat al Judeţului
J
Alba
2.1. Intră
ări
În anul 22014, Inventtarul bunurilo
or care alcăttuiesc domeniul privat al Judeţului A
Alba a fost completat
cu bunuri:


ultate ca urrmare a achiziţiilor efeectuate de către S.C. APA‐CTTA SS.A., din Fo
ondul de
Rezu
Întreeţinere, Înlocuire Dezvo
oltare, respe ctiv cu bunuri‐mijloace fixe, care aau fost conccesionate
operratorului reggional;



Cu bunurile treecute
p
din domeniul public
în do
omeniul privvat al
Judeeţului Alba, în
vedeerea scoaterrii din
funccţiune şi caasării
acesstora,
men
nţionate la caap. 1,
pct. 1.2.;



Cu tterenul în su
uprafaţă de 17.000 mp,, identificat cu nr. top. nou 575/1//1/1/2/2/1, situat în
intraavilanul Mun
nicipiului Blaj, rezultat înn urma dezm
membrării a terenului
t
însscris în C.F. nr.
n 72108
Blaj, cu nr. top. 575/1/1/1/2/
5
/2, în supraffaţă totală de
e 29.934 mp.

2.2. Ieşirri
În anul 2014, din In
nventarul bunurilor car e alcătuiescc domeniul privat al Juddeţului Alba
a au ieşit
bunurilee valorificate prin casare, menţionatee la cap. 1, pcct. 1.2.

3. Modiificarea unorr valori în Invventarul prooprietăţii publice
În anul 22014, s‐au modificat
m
valorile de inveentar pentru
u unele bunu
uri imobile, pproprietate publică a
Judeţulu
ui Alba, după cum urmează:


S‐a aprobat mo
odificarea va
alorii de invventar, ca urmare
u
a re
ecepţionării lucrării “Re
eabilitare
a potabilă Mihoieşti‐CCâmpeni – Gura
G
Roşiei”,, realizată dde către ope
eratorului
alimentare cu apă
regio
onal S.C. APA
A‐CTTA S.A. din Fondul dde Întreţinerre, Înlocuire, Dezvoltare,, pentru bun
nul imobil
“Con
nductă de aliimentare cu apă Roşia Pooieni”;
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S‐a aprobat modificarea valorii de inventar, a imobilului “Pod pe DJ 141 C”, ca urmare a achitării
cheltuielior cu dirigenţia de şantier, în cadrul obiectivului de investiţii “Consolidare pod pe DJ
141C, peste Râul Târnava Mare, km 0+340, localitatea Lunca Cenade, Judeţul Alba”;



S‐a aprobat modificarea valorii de inventar, a clădirii aparţinătoare imobilului “Construcţii
administrative şi social culturale cu terenul aferent Câlnic”, ca urmare a recepţionării parţiale a
lucrărilor la obiectivul de investiţii ”Reabilitare, modernizare şi mansardare clădire primărie
veche Câlnic – Casa Artelor”;



S‐a aprobat modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării de lucrări de reparaţii capitale şi
investiţii, după cum urmează: la imobilul „Clădire Spital şi fosta Policlinică” şi la „Etajul I+II” al
Policlinicii;



S‐a aprobat modificarea valorii de inventar, ca urmare a recepţionării obiectivului “Sistem
supraveghere video şi antiefracţie S.P.I. apă brută Petreşti”, realizat de către S.C. APA‐CTTA S.A.
din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, a bunului imobil “Staţia de pompare de
intervenţie Petreşti” cuprins la poziţia cu nr. crt. 190 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba;



S‐a aprobat modificarea valorii de inventar a imobilului “Corp spitalizare 700 paturi cuplat cu
fosta Policlinică”, proprietate publică a judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această
unitate sanitară, în Secţia Radiologie şi în Laboratorul de analize medicale.

4. Stabilirea modului de folosinţă, folosinţă gratuită sau de administrare a unor bunuri imobile sau
spaţii
În anul 2014, s‐a stabilit modul de folosinţă gratuită sau de administrare asupra unor bunuri‐spaţii
sau imobile, după cum urmează:


A încetat dreptul de administrare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra imobilului
situat în Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 2 – construcţii şi teren aferent în suprafaţă
totală de 1504 mp, proprietate privată a Judeţului Alba, deoarece mutarea Secţiei de Psihiatrie şi
Ambulatoriului de Psihiatrie în această locaţie nu a mai fost posibilă;



Ca urmare, s‐a constituit dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba asupra imobilului de mai sus, fost sediu al acestei instituţii;



A încetat dreptul de administrare al Centrului de Cultură “Augustin Bena” Alba, asupra imobilului
situat în municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 6, mai puţin asupra corpului de clădire B, aflat
în administrarea Consiliului Judeţean Alba;



S‐a constituit dreptul de administrare al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, asupra colecţiilor
de bunuri culturale menţionate la pct. 1.1.;



A încetat dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Bucureşti, nr.16;
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A încetat dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba asupra bunului‐spaţiu “Sala de şedinţe”, în suprafaţă utilă de 171,60 mp, situat la parterul
imobilului Municipiul Alba Iulia, b‐dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68; spaţiul a fost pus la dispoziţia
proiectului “Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, finanţat în cadrul POS DRU 2007‐2013, AXA 6. ‐
“Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. – “Promovarea egalităţii de
şanse pe piaţa muncii”, pe perioada implementării acestuia;



S‐a constituit dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, bunului imobil menţionat la pct. 1.1.‐ „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş”;



A încetat dreptul de administrare al al Tribunalului Alba, asupra a două parcele de teren situate
în municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei, str. Decebal f.n., în suprafaţă totală de 1.124 mp,
proprietate publică a Judeţului Alba;



S‐a acordat dreptul de folosinţă cu titlu gratuit în favoarea furnizorilor de servicii sociale
desemnaţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică, organizate de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra bunurilor imobile, proprietate publică a
Judeţului Alba, în care funcţionează serviciile sociale respective.

5. Închirierea unor spaţii


S‐a aprobat prelungirea prin Act adiţional, până la data de 30 iunie 2014, a unor contracte de
închiriere, încheiate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;



S‐a aprobat prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă de 40 mp de la etajul
doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A (Stomatologie), până la data de
30 aprilie 2015;



S‐a aprobat prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă de 29 mp de la
subsolul imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A (Stomatologie), până la data
de 01 iunie 2015;



S‐a aprobat închirierea de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unor spaţii în suprafaţă
totală de 11 mp, situate în unele imobile aflate în administrarea acestei unităţi sanitare, pe o
perioadă de 2 ani;



S‐a aprobat închirierea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
a unui cabinet medical în suprafaţă de 12 mp situat în pavilionul A, etajul I al clădirii Centrului de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, pe o perioadă de 3 ani;



S‐a aprobat prelungirea prin Act adiţional, până la data de 28 decembrie 2015, a Contractului de
administrare încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, pentru bunul‐
spaţiu în suprafaţă utilă totală de 154 mp, situat la etajul I al corpului de clădire “A”, aparţinător
imobilului din Municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1‐3.
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Capitolul 4 – ACHIZIȚII PUBLICE
In anul 2014 Compartimentul de Achiziţii publice a desfăşurat următoarele activităţi:



a întocmit programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor
comunicate de Direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean Alba;



a efectuat actualizarea înregistrării semnăturii electronice pentru postarea documentației de
atribuire in SEAP;



a efectuat monitorizarea referatelor de necesitate pentru achiziţia de produse, lucrări,
servicii elaborate de serviciile si compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean Alba si a
stabilit codurile CPV în vederea încadrării cheltuielilor în plafoanele valorice stabilite de
legislaţia în vigoare;



a elaborat documentaţia de atribuire, asigurând îndeplinirea obligaţiilor referitoare la
publicitate prin transmiterea anunţurilor şi a invitaţiilor de participare către SEAP (sistemul
electronic de achiziţii publice), pentru procedurile de achiziţie iniţiate de Directia Gestionarea
Patrimoniului și Informatica asigurând totodată personal pentru comisiile evaluare a
ofertelor şi a asigurat îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate în SEAP, conform
prevederilor legale astfel:
o

a realizat publicarea pe site ‐ ul www.publicitatepublica.ro ce asigură transparenţa,
corectitudinea şi eficienţa în domeniul achiziţiilor publice de servicii de publicitate,
pentru procedurile de achiziţie servicii de publicitate.

o

a aplicat şi finalizat procedurile de atribuire iniţiate de Directia Gestionarea
Patrimoniului și Informatica.



a încheiat contracte de achiziţie directă si servicii prevăzute în anexa 2B a OUG 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de închiriere a spațiilor
pentru birouri.



a oferit consultanţă de specialitate in vederea înregistrării în SEAP şi publicarea de anunţuri şi
invitaţii de participare, elaborarea documentaţiei de atribuire, desfăşurarea şedinţelor de
licitaţie, atribuirea şi încheierea dosarelor de achiziţie publică consiliilor locale precum:
Garda, Valea Lunga, Calnic, Ceru Bacăinţi, Sâncel, Vadu Moţilor, Ighiu, Cricau etc.

Pentru procedurile de achiziţie publică iniţiate de Direcţia tehnica, Direcţia dezvoltare şi bugete,
Direcția amenajarea teritoriului și urbanism a asigurat publicarea în SEAP a 26 anunţuri de
participare, invitaţii de participare, anunțuri publicitare. De asemenea, s‐a asigurat publicarea în
SEAP a anunţurilor de atribuire la procedurile de achiţitie directa, cerere de oferte, licitaţie deschisa,
pentru procedurile de achiziţie publică iniţiate de Direcţia tehnica, Direcţia dezvoltare şi bugete,
Direcția amenajarea teritoriului și urbanism.
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IV
V.
Acctivitate
ea
Dirrecțției Jurridicce șii de
e
Re
elațiii Pu
ublicce
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Capittolul 1 – JURID
DIC ‐ CONTENC
CIOS
În anul 22014 au fost repartizate Serviciului juuridic‐contencios spre so
oluţionare unn număr de 1.064 de
lucrări, p
potrivit situaţiei rezultate
e din Registr ul de intrare
e coresponde
enţă juridică..
Pentru eexercitarea principalei
p
prrerogative a Serviciului ju
uridic‐conten
ncios de reprrezentare a Judeţului
Alba prin
n Consiliului Judeţean Alba la instanţţele judecăto
oreşti, au fosst efectuate îîn cursul anu
ului 2014
activităţi specifice, corespunzăto
or calităţii proocesuale de reclamant sau pârât pe ccare a avut‐o
o această
î care a fost implicată.
autoritatte în litigiile în
Reprezentarea juridiică şi apărarrea drepturil or şi interesselor legitime
e ale Consiliuului Judeţean Alba la
a
proffesionale sussţinute, în ca
azul unor
instanţele judecătoreşti a necesitat desfăşurrarea unor activităţi
mplexe şi
litigii, în care, datorrită specificittăţii acestorra, s‐au pus în discuţie probleme dde drept com

e acţiunile juudiciare au fo
ost promova
ate de Consi liul Judeţean
n Alba, în
controveersate. În sittuaţia în care
calitate de reclaman
nt, pentru fu
undamentareea acestui demers
d
în justiţie, s‐au eefectuat activităţi de
i
documentare juridiccă prin studiul actelor noormative, a doctrinei juridice şi juriisprudenţei incidente
fiecărui litigiu în parte. Concom
mitent, s‐a coonlucrat cu celelalte compartimentte de specialitate ale
nformaţii şi documente justificative, care să
Consiliullui Judeţean Alba pentrru obţinereaa de date, in
serveasccă la redacttarea lucrăriilor juridice de sesizare
e a organului jurisdicţioonal (a cererilor de
chemaree în judecatăă) respectiv la motivareaa în fapt şi în
î drept a acestor lucră ri, ce s‐au în
nregistrat
apoi în Registrul de
d evidenţă a situaţiiloor litigioase, gestionat de Serviciuul juridic‐contencios,
constituindu‐se dosaarul intern afferent acţiunnii judiciare.
P
consiliului judeţean, consilierii juriddici s‐au pre
ezentat la
În baza îîmputernicirrii dată de Preşedintele
instanţele judecătorreşti în vede
erea susţine rii acţiunilorr judiciare promovate
p
dde Consiliul Judeţean
Alba şi d
depunerii la dosarul cauzzei a înscrisuurilor probattorii. În cazul în care inst
stanţele jude
ecătoreşti
au pron
nunţat solu
uţii de admittere a acţiunnilor promovvate de consiliului judeţţean, s‐a pro
ocedat la
formularrea cererilorr de investirre cu formullă executorie a hotărâriilor judecătooreşti şi, dup
pă caz, a
cererilorr de executarre silită.
În cazul în care acţiunile judiciare au fost înndreptate îm
mpotriva Con
nsiliului Judeţţean Alba, în
n calitate
at la înregisttrarea actulu
ui procedural de citare înn Registrul de
d intrări,
procesuaală de pârât,, s‐a proceda
ieşiri de corespondeenţă juridică,, numerotatte şi datate, iar acţiunea
a judiciară a reclamantului a fost
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înregistrează în Registrul de evidenţă a situaţiilor litigioase şi s‐a constituit dosarul intern aferent
acţiunii. Pentru apărarea intereselor Consiliului Judeţean Alba, în aceste litigii s‐a procedat la
formularea şi depunerea la dosarul instanţelor judecătoreşti a lucrărilor juridice (întâmpinari,
suplimente de întâmpinare, răspunsuri la întâmpinări, răspunsuri la interogator, precizări, note de
şedinţă şi concluzii scrise) prin care s‐a răspuns la acţiunea judiciară formulată de reclamant,
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 s‐
au prezentat la instanţele judecătoreşti în vederea susţinerii apărării.
În cursul anului 2014 Consiliul Judeţean Alba a fost implicat într‐un număr de 172 de litigii care s‐au
aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti. Un număr de 104 litigii au fost înregistrate în anii precedenţi,
aflându‐se în curs de soluţionare pe parcursul anului 2014, iar un număr de 68 litigii au fost
înregistrate în anul 2014.
În raport de calitatea procesuală a Consiliului Judeţean Alba în aceste litigii, se pot evidenţia:
a). litigii în care Consiliul Judeţean Alba a avut calitatea de pârât ‐ 85
b) litigii în care Consiliul Judeţean Alba a avut calitatea de reclamant ‐ 3
c). litigii în care Consiliul Judeţean Alba a avut calitatea de creditor ‐ 5
d). litigii în care Consiliul Judeţean Alba a fost fost chemat în judecată pentru Comisia pentru
Protecţia Copilului Alba – 43;
f). litigii în care Consiliul Judeţean Alba a fost fost chemat în judecată pentru Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Alba –33;
g) litigii în care Consiliul Judeţean Alba a fost parte civilă ‐ 1
h) litigii în care Consiliul Judeţean Alba a fost chemat în garanţie ‐2
În cadrul procedurilor judiciare de soluţionare a acestor litigii, Consiliul Judeţean Alba a fost citat
pentru un număr de 233 termene de judecată pentru care s‐au efectuat şi depus la dosarul cauzelor
lucrările juridice necesare şi s‐a asigurat reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Alba la
judecătoriile din Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Blaj, Tribunalul şi Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bistriţa
Năsăud şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Comparativ cu anul 2013 în care au fost înregistrate în evidenţa Serviciului juridic‐contencios un
număr de 123 litigii, în anul 2014 au fost înregistrate un număr de 64 litigii, ponderea
reprezentând‐o litigiile referitoare la înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă,
modificare sau încetare plasament minor şi reintegrare în familie, plângeri contravenţionale şi
anulare acte administrative.
Personalul Serviciului juridic contencios a îndeplinit în cursul anului 2014 şi alte activităţi
profesionale, corespunzător atribuţiilor decurgând din Legea nr.514/2003 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din fişa
posturilor.
În ceea ce priveşte activitatea decizională a Consiliului Judeţean Alba, consilierii juridici au participat
la redactarea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba, precum şi a actelor juridice
pentru fundamentarea acestora. De asemenea, consilierii juridici au participat la redactarea unor
proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba. Tot în cursul anului 2014 au fost
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d dispoziţiii de schimb are, pe cale
e administrativă, a num
melui sau pre
enumelui
redactatte proiecte de
persoanelor fizice.
În vederrea perfectărrii unor rapo
orturi juridic e între Conssiliul judeţean Alba şi terrţe persoane
e juridice
sau fizice, consilieriii juridici au redactat sauu au colaborrat la redactarea unor pproiecte de contracte
c
ublice de bu
unuri, lucrărri şi servicii,, la redactarea actelor adiţionale la
l aceste
privind achiziţiile pu
ea clauzelor legale contractuale.
contractte, precum şii la negociere
Activitattea profesion
nală a consiliierilor juridicci s‐a concretizat, de asemenea, pe pparcursul anu
ului 2014
în verificcarea legalităăţii actelor cu
u caracter juuridic primite
e spre avizare
e, precum şi în avizarea acestora.
În acestt sens, au fost
f
acordate un numă r de 583 avize de leg
galitate înreegistrate în evidenţa
Serviciului juridic contencios, cu
u privire la coontracte de achiziţii pub
blice de bun uri, lucrări şi
ş servicii,
a contractelee individuale
e de muncă ale
a personaluului contractual, etc.
acte adiţţionale, acte adiţionale la
Personalul Serviciulu
ui juridic con
ntencios a foost implicat în
î activitatea
a unor grupuuri de lucru şi comisii
poziţie a Preşşedintelui Coonsiliului jud
deţean Alba și a acordat consultanţă
ă juridică,
constituite prin disp
în mod curent, perrsonalului ce
elorlalte com
mpartimente
e ale Consilliului Judeţeean Alba în vederea
efectuărrii unor lucrăări de compe
etenţa acestoora iar. De asemenea,
a
s‐‐a acordat, laa cerere, con
nsultanţă
juridică consiliilor lo
ocale, comun
nale şi orăşeeneşti precum
m şi instituţiilor publice aflate în subordinea
Consiliullui Judetean
n Alba, în vederea înttocmirii uno
or lucrări necesare
n
aceestora la in
nstanţele
judecăto
oreşti precum
m şi în ceea ce
c priveşte m
modul de aplicare a preve
ederilor unorr acte norma
ative.
În cadrul Serviciului juridic‐conte
encios s‐a effectuat activitatea de do
ocumentare llegislativă în
n vederea
formulărrii punctelorr de vedere asupra
a
propuunerilor legislative transmise prin in termediul Platformei
Uniunii N
Naţionale a Consiliilor
C
Ju
udeţene din România și s‐a
s acordat consultanţă
c
jjuridică asocciaţiilor la
care Con
nsiliul Judeţeean Alba are calitatea de asociat.
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Capittolul 2 – TRAN
NSPARENȚĂ DE
ECIZION
NALĂ
2.1 Ela
aborarea
a Hotararrilor Con
nsiliului Judetean Alba
In cursul anului 2014, Consiliul Judeţean
J
Albba s‐a întrun
nit intr‐un numar de 166 şedinte din
n care 12
ordinare. Au
u fost adopttate 221 hotarari. Consiliului judeţeean se întru
uneşte în
ordinaree si 4 extrao
şedinţă ordinară, în fiecare lună
ă, la convoccarea preşed
dintelui conssiliului judeţeean cât şi în
n şedinţe
dinare, la cerrerea preşed
dintelui sau ccel puţin a unei treimi din numărul m
membrilor co
onsiliului,
extraord
ori la sollicitarea preffectului adre
esată preşediintelui consilliului judeţea
an, în cazuri excepţionale
e.
Stabilirea datei şediinţei de con
nsiliu judeţeaan are loc de
d regulă în şedinţa preecedentă. Personalul
entelor din cadrul aparatului de
comparttimentului trransparenţă decizională comunică compartime
specialitate al consiliului judeţea
an şi serviciiloor publice afflate sub autoritatea CJA,, data până la
l care se
une proiecteele de hotărâ
âre.
pot depu
Personalul comparttimentului transparenţă decizionalăă este cel care
c
îndepli neşte proce
edura de
convocare a consilieerilor judeţeni, pregăteştte dosarele de şedintă, pregăteşte rregistrele cu
uprinzând
proceselle verbale alle comisiilorr de specialittate, înregisttrează proiectele de hottărâre în reggistrul de
evidenţăă, întocmeştte stenogram
ma şedinţei consiliului județean iar,, după adopptarea hotărrârilor de
către co
onsilierii judeeţeni, le înrregistează şi le comuniccă instituțiilo
or și societăăților comerciale sau
persoanelor interesaate, după cazz. De asemeenea, ersonaalul se îngrije
eşte de introoducerea, pre
elucrarea
şi actualizarea datelo
or în format electronic cuu privire la hotărârile ado
optate de coonsiliul judeţe
ean.

Totodatăă, de la încceputul anului 2014, auu fost îndossariate un număr
n
de 336 unităţi arhivistice
cuprinzâând: dosarelee şedinţelor de consiliu jjudeţean pe
e anul 2011 in
i care se reegăsesc proie
ectele de
hotărâree cu expunerrea de motivve, raportul de specialitaate şi anexele aferente, fişele de înm
mânare a
hotărârilor, buletinele de vot, in vederea num
merotării şi predării
p
pe baza de procees‐verbal de predare‐
primire aarhivei Consiliului Judeţe
ean Alba.
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2.2. Ellaborarea dispoziiţiilor Prreşedinte
elui Consiiliului Jud
deţean
În exerciitarea atribu
uţiilor sale legale, Preşeddintele Consiiliului Judeţe
ean Alba a em
mis 489 de dispoziţii,
d
care au fost înregistrate în registrul de evideenta a dispo
oziţiilor, şi co
omunicate Innstitutiei Prefectului ‐
ea au vizat: aspecte de
e resurse
Judeţul Alba şi persoanelor intteresate. Di ntre acesteaa majoritate
umane; convocarea consiliului ju
udeţean în şşedinţe ordin
nare si extrao
ordinare; co nstituirea de
e comisii;
me; încuviinţa
area încheieerii căsătorie
ei; numirea în
î funcţie puublică; atribu
uirea sau
schimbarea de num
e.
retragere de licenţe de transportt; repartizareea bugetului pe trimestre
putul anului 2014,
2
au fost îndosariatee un numar de 36 unitatti arhivistice cuprinzand dispozitii
La încep
Alba.
emise dee Presedintele Consiliului Judetean A

2.3 Mo
onitorul Oficial all Județulu
ui Alba
In
cad
drul
Com
mpartimentului
transpparenţă
decizională se editeaza Mon
nitorul Oficcial al
Judeţulu
ui Alba, avand ca scop difuzarea
d
acttelor si
documentelor emisee sau adoptate de autoorităţile
administtratiei publlice locale, de preşeddintele
consiliului judetean
n, de prefecct şi de seerviciile
m
publice descentralizzate ale ministerelor
şi ale
celorlalte organe cen
ntrale.
Monitorrul Oficial al
a Judeţului Alba se edditeaza
u se publică urmatoarele
u
lunar și îîn cadrul său
acte:
‐ hotaraarile adop
ptate sau emise de Coonsiliul
Judetean
n Alba, de consiliile loca
ale ale muni cipiilor
si oraselor care nu au monitoare
e proprii, preecum si
de cele aale comunelor cu respecctarea preveederilor
Legii nrr.215/2001 privind adm
ministratia ppublica
locala, republicata, cu modificarrile si complletarile
ulterioarre;
‐ dispozzitiile cu caracter
c
normativ emiise de
presedin
ntele consiliu
ului judetean
n, ale primarrilor municipiilor si oraselor care nu aau monitoare proprii,
precum si ale primarrilor comune
elor;
a prefectuluui;
‐ ordinelle cu caracteer normativ ale
‐ acte ale serviciilor publice deco
oncentrate aale ministere
elor si ale ce
elorlalte orgaane centrale, precum
bilitate in
si, daca este cazul, ale ministerelor sau altoor autoritati si institutii publice, carre au aplicab
judet;
ocumente şi informatii de
e interes pu blic, cu exce
eptia celor a căror publiccitate se face
e, potrivit
‐ alte do
legii, prin
n alte mijloace.
Pe parcu
ursul anului 2014 au fosst culese, coorectate şi tiparite 16 numere ale M
Monitorului Oficial al
Judetulu
ui Alba, respeectiv numere
ele 1 – 16/20014 care cuprind 221 hottarari emise dde Consiliul Judetean
Alba, 900 dispozitii emise
e
de Prreşedintele Consiliului Judetean
J
Alba privind aadmiterea cererii
c
de
schimbare de num
me/prenume pe cale aadministrativva a unor persoane ffizice, consttituire si
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reorganizare comisii, eliberare licente trasee, rapoartele de activitate ale preşedintelui şi
vicepresedinţilor Consiliului Judeţean Alba, etc.
De asemenea monitoarele oficiale au fost publicate pe site‐ul Consiliului Judeţean Alba în vederea
aducerii la cunoştinta publica.

2.4. Declararea averii si intereselor consilierilor judeteni
Activităţile efectuate de Compartimentul Transparenţă Decizională în vederea completarii
declaratiilor de avere şi a declaratiilor de interese pentru consilierii judeţeni sunt urmatoarele:
a) primirea si inregistrarea declaratiilor de avere si de interese precum si eliberarea la depunerea
acestora a dovezii de primire:
b) la cerere, punerea la dispozitia consilierilor judeteni a formularelor declaratiilor de avere si de
interese;
c) oferirea consultantei pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si pentru depunerea in
termen a acestora;
d) evidentierea declaratiilor de avere si de interese in registre speciale cu caracter public, denumite
Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese;
e) asigurarea publicarii declaratiilor de avere si de interese pe pagina de internet a Consiliului
Judetean Alba;
f) transmiterea copiilor certificate ale declaratiilor de avere si de interese, precum si a registrelor
speciale Agentiei Nationale de Integritate.
In anul 2014 au fost primite şi înregistrate declaratiile de avere şi declaratiile de interese ale
preşedintelui consiliului judetean, vicepresedintilor şi consilierilor judeteni, care au fost publicate de
site‐ul Consiliului Judeţean Alba şi transmise, în termenul prevazut de lege Agenţiei Naţinale de
Integritate.

2.4. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)
A.T.O.P. este un organism cu rol consultativ fără personalitate juridică a cărui activitate se desfăşoară
în interesul comunităţii. A.T.O.P. funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean şi asigură prin activtatea sa
reprezentarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate
publică. Are în componenţa sa 13 membri care sunt organizaţi pe 3 comisii de lucru, astfel:
1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii ‐ este compusă din 5 membri: 2
consilieri judeţeni, inclusiv preşedintele autorităţii, un reprezentant al comunităţii, şeful
Inspectoratului de Poliţie Judeţean.
2. Comisia de planificare, stabilire si evaluare a indicatorilor de performanţă minimali ‐ este compusă
din 4 membri: 2 consilieri judeţeni, un reprezentant al comunităţii şi subprefectul.
3. Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului ‐ este
compusă din 4 membri: 2 consilieri judeţeni, un reprezentant al comunităţii şi reprezentantul
Corpului Naţional al Poliţiştilor.
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Pe parcursul anului 2014 au avut loc 12 şedinţe ATOP care s–au desfăşurat în locaţii diferite din
judeţul Alba, unde au avut loc întîlniri cu cetăţenii, pe diverse teme. Au fost primite la secretariat un
număr de 10 sesizări care au fost soluţionate favorabil.
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Capittolul 3 – RELAŢ
ŢII CU P
PUBLIC
CUL
În cursu
ul anului 20
014, persona
alul comparrtimentului a acordat consultanta
c
despecialita
ate celor
interesaţţi, atat la sed
diul institutie
ei cat si teleffonic și a răsspuns promt solicitărilor de informațții privind
activitatea Consiliulu
ui Județean Alba.
A
d audiente solicitate la Presedintele Consiliului judetean Allba, vicepressedintii si
S‐a partiicipat la 90 de
secretarul judetului,, ducandu‐se
e la indeplin ire solutiile date de acestia din urm
ma, pentru re
ezolvarea
melor discutaate, potrivit competenţeelor legale. Totodată, s‐‐au înregistrrat și rezolvat 70 de
problem
petitii, trransmitindu‐‐se solutiile date
d
catre peetenti in term
menul legal de
d 30 de zilee. Alte 52 de cereri au
fost înreegistrate și reezolvate în ba
aza Legii nr.5544/2001 privind informatiile de inteeres public.
S‐au întocmit rapoaartele de evvaluare asuppra aplicarii Legii nr. 54
44/2001 si a Legii nr. 52/2003,
solicitatee de Institutiia Prefectulu
ui Alba şi s‐auu publicat pe
e site‐ul oficia
al al Judeţuluui Alba.
Personalul compartimentului a asigurat
a
serv iciile de secrretariat la cabinetele pressedintelui si celor doi
vicepresedinti ai Consiliului jude
etean Alba, circulatia do
ocumentelorr dinspre ca binete spre celelalte
directii ssi transmiterrea acestora pe Sistemul electronic in
ntegrat al insstitutiei, preecum si expeditia prin
Posta Militara a coreespondentei atunci cand a fost cazul.
În ceea ce privește activitatea
a
de
d registratu ră, au fost înregistrate, în cursul an ului 2014, 21.920
2
de
din care 11.944 au reprezzentat intrăr i.
poziții, d
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Capittolul 4 – ARHIV
VA
Pe parccursul anului 2014 in cadrul
c
Comppartimentulu
ui arhiva au
u fost desfaasurate urm
matoarele
activitati :
‐ a fost îîntocmit pro
oiectul Nome
enclatorului Arhivistic al documente
elor create dde Consiliul Judeţean
Alba
a
inn mape in vederea prrotejarii lor si inlesniriii cautarii
‐ au fosst introdusee unitatile arhivistice
documentelor solicittate pentru a fi consultatte, folosindu
u‐se 150 map
pe de carton ce contin 45
50 unitati
arhivisticce cu termen
n de pastrare
e permanentt si 100 cutii de carton care au fost aasamblate, etichetate
si in caree au fost intrroduse 400 unitati
u
arhivisstice;
‐ a fost urmarit mod
dul de aplica
are a nomen clatorului arrhivistic penttru constituiirea corecta a arhivei
curente;;
‐ a fost ssupravegheaat modul de constituire a unitatilor arhivistice,
a
precum
p
si moodul de inve
entariere,
numerottare si pregatire pentru predarea
p
la aarhiva unitattii.
ursul anului 2014 au fostt preluate pee baza de prrocese‐verba
ale si inventaare un numa
ar de 850
Pe parcu
unitati arhivistice.
or documenttelor intrate si iesite din
n arhiva in veederea consultarii pe
A fost aasigurata evidenta tuturo
baza reggistrului, asttfel ca pana la 4 decembbrie 2014, au
u fost scoase din arhiva ppentru a fi co
onsultate
un numaar de 620 unitati arhivistice.
Au fost sselectionate toate docum
mentele exisstente in arhiva, s‐au into
ocmit docum
mentele prevvazute de
lege in vvederea pred
darii acestora la unitatilee de colectarre a hartiei, astfel ca 1.2270 unitati arhivistice
indeplineesc conditiilee pentru a fi predate penntru reciclare
e, conform termenelor dde pastrare prevazute
p
in listelee de inventarre.
Au fost cercetate do
ocumentele din depozit in vederea eliberarii
e
cop
piilor si certifficatelor conforme cu
ul, solicitate de cetateni pentru dobaandirea unorr drepturi in conformitatee cu legile in
n vigoare,
originalu
astfel caa au fost solutionate 62 cereri. A foost organizatt depozitul de
d arhiva si aau fost siste
ematizate
documentele conforrm prevederiilor legislatieei arhivistice in vigoare.
ursul anului 2014
2
a fost organizată
o
o îîntâlnire de lucru a perso
onalului Con siliului Judeţţean Alba
Tot în cu
cu şeful Serviciului Judeţean Alb
ba al Arhiveloor Naţionale, pentru aco
ordarea asisttenţei de specialitate
în vederrea desfăşurăării unitare a operaţiunillor arhivisticce la nivelul Consiliului
C
Juudeţean Alba
a, pentru
grupareaa documenteelor create de
d Consiliul JJudeţean Alb
ba în unităţi arhivistice, ppotrivit prob
blematicii
şi termeenelor de păstrare
p
stab
bilite în nom
menclatorul documente
elor de arhivvă. A fost asigurata
consultaanta Spitalului Judetean Alba şi Teaatrul de păp
puşi ” Prichin
ndel” Alba iin vederea efectuarii
e
operatiu
unilor de seleectie, arhivare si organizzare a depozzitului de arh
hiva, inclusivv pregatirea unitatilor
arhivisticce cu termen
n de pastrare
e expirat in vvederea recicclării.
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V..
Acctivitate
ea
Dirrecțției Dezzvolltare
e și
Bu
ugette
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Capitolul 1 – BUGET
1.1. Buget ‐ Venituri
În vederea dezvoltării unui management performant al resurselor bugetare s‐a urmărit şi în anul
2014 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.
La fiecare rectificare a bugetului s‐a 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.
În structurarea bugetului Judeţului Alba pe anul 2014, s‐au avut în vedere cele două componente de
bază:


buget de funcţionare adică totalul cheltuielilor de funcţionare, respectiv serviciile
minime care sunt în finanţarea unei autorităţi locale, fără de care nu poate funcţiona o
autoritate;



buget de dezvoltare respectiv totalul cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii,
conform programelor de dezvoltare naţionala, judeţene şi locale, a căror surse sa se
asigure din diferite fonduri de finanţare pe baza de proiecte.

Activitatea Judetului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în anul 2014 a fost orientată în principal pentru
realizarea programului acţiunilor economico‐sociale din coordonarea Consiliului Judeţean, parte
integrantă a Programului de dezvoltare a judeţului Alba pe anul 2014. Cu privire la stadiul şi gradul de
realizare a acţiunilor planificate s‐au efectuat analize trimestriale şi semestriale, urmărindu‐se cu
consecvenţă efectuarea acestora în condiţii de eficienţă şi economicitate.
În ceea ce priveşte execuţia veniturilor bugetului propriu al judeţului Alba, în anul 2014, acestea sunt
în sumă de 185.587 mii lei, înregistrând crestere faţă de anul 2013 datorată în principal incasarilor
din cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit si a sumelor incasate de la Uniunea Europeana
in contul platilor efectuate in contul
Evoluţia cotelor defalcate din impozitul pe venit
platilor efectuate si prefinantari.
În anul 2014 procentul de alocare a
cotelor şi sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, a rămas
nemodificat, respectiv pentru cotele
defalcate din impozitul pe venit alocate
bugetului local este de 11,25%. Sumele
încasate din impozitul pe venit la bugetul
local al judeţului au înregistrat creştere în
anul 2014, suma absolută încasata fiind
de 33.747 mii lei faţă de anul 2013, de
30.732 mii lei.

încasate la bugetul local în perioada 2012‐2014
33748
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a de venituri în
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ului judeţului Alba pe anuul 2013‐ 2014, pe surse de
d finanţare se prezintă astfel:
a
Strucctura bugetu

51909

Anul 2014

75755

57923

mii lei

Venituri prroprii
Sume defaalcate din TVA
A

47754

Anul 2013

0

70179

54479

Subventii ssi sume primitte de
la UE
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Această structură see datorează faptului că, potrivit legisslaţiei naţion
nale în vigoaare, la nivel judeţean
oarte largă de venituri proprii, astffel că pond
derea acestoora deţinută
ă în total
nu existtă o gamă fo
venituri este de 27,9
97%.
În categgoria ”Sumeelor defalcate din uneele venituri ale bugetu
ului de statt” sunt cup
prinse, în
conform
mitate cu preevederile Leggii nr.273/20006 – legea finanţelor publice
p
loca le, cu modifficările şi
completările ulterioaare, următoarele veniturri:

ssume defalcaate din taxa pe valoare aadăugată pen
ntru finanţarrea cheltuieliilor descentrralizate la
nivelul ju
udeţelor resp
pectiv:
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 finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap;
 finanţarea drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial
de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private
cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
16/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 finanţarea drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv
pentru preşcolari şi elevii din clasele I–IV din învăţământul de stat şi confesional;
 finanţarea cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care
frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor
totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 800/2013 privind
stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii
zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor
adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a
modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei
publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli în anul şcolar 2013–2014;
 finanţarea învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă
educaţională;
 finanţarea instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
 plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
 finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub
autoritatea consiliilor judeţene;
 plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de
învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul
prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor
sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011,
prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal‐
bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în
domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor
prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie–31
decembrie 2013.

sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene
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ssume defalcaate din taxa pe valoare aadăugată pen
ntru echilibra
area bugetellor locale

Aceste ccategorii de venituri sun
nt aprobate anual prin le
egea bugetu
ului de stat, putând fi modificate
m
prin recttificările buggetare anuale. În anul 20014 execuţiaa la acest capitol este înn sumă de 75.755,00
7
mii lei, cceea ce repreezintă 40,82% din total bbuget local menţionând
d totodată căă acesta cate
egorie de
venituri, a fost majo
orata faţă de suma alocattă inițial prin
n legea buge
etului de statt, cu suma de
d 11.192
mii lei.
v
o rep
prezintă subvvenţiile prim
mite de la alte
e nivele ale aadministraţie
ei publice
O altă caategorie de venituri
şi sume de la UE, adică
a
subven
nţiile primitee pentru finaanţarea drep
pturilor acorrdate persoa
anelor cu
p, pentru fin
nanţarea camerelor agrricole, pentru programele FEGA impplementate de APIA,
handicap
pentru finanțarea prrogramului național
n
de ddezvoltare locală, sumele
e primite de la UE/ şi alţi donatori
în contu
ul plăţilor effectuate (re
espectiv sum
mele primite
e pentru derularea proiiectelor cu finanţare
externă postaderaree).
e şi au înregistrat o creşttere fata de încasările
î
Subvenţiile reprezinttă 28,89% din total venitturi bugetare
anilor 20012 (in sumaa absoluta 70.052
7
mii leei) si fata de anul 2013 (in
( suma abssoluta 70.719 mii lei)
datoratee in principaal subvenţiilor acordatee de la buggetul de sta
at pentru finnanţarea drrepturilor
acordatee persoanelo
or cu handica
ap.
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54000
53000
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52000
51000

50810

50000
49000
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Su
ubventii de la bugetul de
d stat

O altă categgorie de veniituri proprii este reprezzentată de în
ncasarea de bitelor provenite din
ameenzi. Astfel, în
î anul 2014
4, s‐a urmări t încasarea sumelor pro
ovenite de laa un număr de 47 de
proccese verbalee de constatare a contraavenţiei, în valoare de 697.125 lei,, din care 8 au fost
transmise spre executare
e
sillită organeloor de specialitate compe
etente din raaza teritorială a altor
judeeţe, în suma de 120.000 lei. Concretiizarea activittăţii desfăşurate în sferaa colectării creanţelor
dato
orate bugetului propriu al
a judeţului A
Alba, se prezintă astfel: amenzile
a
încaasate în anul 2014 au
fost în cuantum de 87.415 le
ei; pentru suumele neîncaasate s‐au înttreprins noi acţiuni de executare
e
ecutare (înștiințări de pplată, somaţţii, titluri
silităă fiind emise un număr de 10 doosare de exe
execcutorii adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti la uunitatile de trezorerie
a staatului si in un
nitatile bancare etc). De asemenea in
n cursul anullui 2014 au ccontinuat pro
ocedurile
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de executare silita începute in anii anteriori pentru un număr de 66 debitori din care un numar
de 18 debitori se afla in procedura insolventei iar pentru 2 debitori au fost întocmite un număr
de 2 cereri de admitere a creanţei.

Cheltuielile bugetului judeţului Alba în perioada 2012 – 2014
mii lei
180289
183010

2012
2013
2014

186936

Din bugetul propriu al Judeţului Alba au fost aprobate pentru finanţare în anul 2014, următoarele
categorii de cheltuieli:
0.7%

servicii publice generale siaparare, ordine publica
10.4%

Învăţământ

18.2%
8.6%

0.6%

2.5%

2.1%

sanatate
Cultură, receere şi religie
Asigurări şi asistenţă socială

10.6%

Servicii şi dezvoltare publică, locuinte, mediu şi
ape
Agricultura

46.1%

Transporturi

În domeniul învăţământului Consiliul Judeţean Alba, 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, Consiliul Judeţean a alocat fonduri în
valoare de 8.587 mii lei aferente semestrului II din anul şcolar 2013‐2014 si semestrului I din anul
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M
ca au fost alocate fond
duri pentru transa aferrenta anului 2015 in
şcolar 2014‐2015. Mentionam
e prin hotărââri judecătoreşti, având ca
c obiect acoordarea unorr drepturi
vederea plăţii sumelor prevăzute
f
perrsonalului din unităţile de
d învăţămâânt preunive
ersitar de
de naturră salarială stabilite în favoarea
stat. De asemenea, tot la acea
astă grupă, se asigură finanţarea
f
drepturilor
d
pprivind acord
darea de
ntru copii
produse lactate şi dee panificaţie pentru eleviii din clasele I‐VIII din învvăţământul dde stat şi pen
preşcolaari din grădiiniţele de sttat cu proggram normal de 4 ore, conform p revederilor OUG nr.
96/20022, cu modificăările şi comp
pletările ulterrioare.
Consiliull Judeţean Alba
A
a asigurrat organizarrea licitaţiei şi a asiguratt monitoriza rea derulării în bune
condiţii a programului Laptele sii cornul, ai căăror beneficciari sunt 35.438 de copiii proveniţi diin 508 de
şcoli şi ggrădiniţe şi pentru
p
care s‐au alocat 66.661mii lei.. De asemen
nea au fost ddepuse la Aggenţia de
Plăti si IIntervenţie pentru
p
Agriccultură un nnumăr de 2 cereri de plata pentru acordarea ajutorului
a
comunittar pentru fu
urnizarea lap
ptelui in inst ituţiile şcolaare, fiind recuperata sum
ma de 981.96
64,62 lei,
d stat confoorm prevederrilor legale in
n vigoare.
suma ce a fost virataa bugetului de
În perioaada 2012 ‐ 2014
2
evoluţia
a capitoluluii Învăţământt în ceea ce priveşte cel e două componente,
se prezin
ntă astfel:
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2

În domeeniul Culturiii, recreerii şi
ş religiei s‐aau finanţat cheltuieli de
estinate funccţionării unittăţilor de
cultură aaflate în sub
bordinea Con
nsiliului Judeeţean Alba (Biblioteca Ju
udeţeană „Luucian Blaga””, Muzeul
Naţionall al Unirii, Teatrul
T
de Păpuşi
P
„Pricchindel” , Ce
entrul de Cultură „Auggustin Bena””), plăţii
contribu
uţiilor pentru
u personalul neclerical anngajat în unităţile de cult din ţară, ssprijinirii unittăţilor de
cult din jjudeţ, precum şi altor acttivităţi cultu rale şi recreaative.
În sfera serviciilor reeligioase, Co
onsiliul Judeţţean Alba a acordat sprijin financiarr în anul 2014 unui
de 137 unităţţi de cult, în vederea
v
reallizării unor lu
ucrări de restaurare, connsolidări şi re
eparaţii la
număr d
biserici. Acordarea acestui sprijin s‐a realiizat în baza documenta
aţiilor întocm
mite şi la so
olicitarea
or de cult. Cuantificarea
C
a valorică a sprijinului financiar pentru realizzarea de rep
paraţii la
unităţilo
lăcaşurile de cult din
n judeţul Alba
a în anul 20114 este de 1.000,00 mii lei.
d
judeţului pe plan cultura
al, turistic
Consiliull judeţean Alba a pus acccent şi în an ul 2014 pe dezvoltarea
şi recreaativ.
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În acest sens, pentru sprijinirea activităţilor culturale şi recreative a 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. s‐au alocat fonduri
in suma de 1.139,00 mii lei.
Ideea atragerii, pregătirii şi promovării tinerelor talente în vederea practicării sportului de
performanţă a fost susţinută financiar de către Judetul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în anul
2014 alocându‐se în acest sens suma de 2.150,00 mii lei.
De asemenea, s‐au alocat fonduri în suma de
1.002,00 mii lei din bugetul propriu al judeţului
Alba, pentru programe de dezvoltare turistică,
în speţă pentru realizarea activităţilor de
marketing şi promovare a produselor turistice,
precum şi pentru organizarea unor festivaluri,
respectiv Festivalul Dilema Veche, Festivalul de
jazz‐ Alba Jazz, Alba Iulia City Race etc.

SUME ALOCATE PENTRU FINANTAREA
ACTIVITĂŢII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

4500

2012

Domeniul sănătăţii a beneficiat si în anul 2014
de o atenţie deosebită, continuând obiectivele
de investiții începute in anul precedent precum
si investitii noi , respectiv reparaţii capitale la
Secţia Boli Infecţioase, mansardare corp clădire
C+D Policlinica, Laborator Analiza Medicala,
Secţia Radiologie, Secţii Chirurgie generala si
Urologie, Secţia Gastroenterologie, precum şi
dotări independente, alocându‐se din bugetul
propriu al judeţului suma de 4.500,00 mii lei.

2013

10498

2014

5892

Tot în anul 2014 au fost inaugurate Secţia Radiologie şi Laborator Analiza Medicala, valoarea totală
alocată de Judetul Alba prin Consiliul Judeţean Alba pentru cele două obiective fiind de 570,00 mii
lei.
În ceea ce priveşte capitolul Asistenţa
socială s‐au asigurat fonduri pentru
finanţarea şi funcţionarea a două sisteme:
sistemul de protecţie a copilului şi
sistemul de protecţie a persoanelor cu
handicap cu cele două subcomponente a
acestuia: protecţia socială propriu‐zisă în
centrele rezidenţiale şi prestaţiile sociale:
alocaţii, indemnizaţii, alte drepturi
sociale.

1637

Anul
2013

Anul
2014

In anul 2014 in conformitate cu
prevederile Ordonantei de Urgenta a
Guvernului
nr.103/2013
privind
salarizarea personalului platit din fonduri

7219
Venituri proprii alocate pentru asistență
socială ‐ mii lei
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14 precum si
s alte masuuri in dome
eniul cheltuie
elilor publicce, cu modifficarile si
publice in anul 201
area sistemuului de prottectie a copilului si a ceentrelor de asistenta
completarile ulterioare, finanta
or cu handiccap s‐a asiguurat de la bugetul
b
de sttat in propoortie de 75%
% si de la
sociala a persoanelo
bugetul local in prop
portie de 25
5%, iar ince pand cu dre
epturile lunii octombrie 22014 in prop
portie de
heltuiala din bugetul loca
al pentru
90% din bugetul de stat si 10% din bugetul local. In accest sens, ch
ua sisteme a fost de 7. 219 mii lei. Tot în acest domeniu îîn anul 2014
4 au fost
finantareea celor dou
finalizatee lucarile la investitia „R
Reabilitare (rrestaurare) Castel
C
Sincrai, Judetul Albba”.
A
Astfel, execu
uţia înregistrrată la acest capitol în to
otal buget în anul 20122 a fost de 43
3,24%, în
anul 20113 a fost de 46,04%
4
iar în
n anul 2014 pprocentul de realizare esste de 46,08%
%.
Ponderea rid
dicată a execcuţiei cheltu ielilor cu asistenţa socială în totalul eexecuţiei bu
ugetare, a
rezultat din coalizarrea eforturilor spre connsolidarea sisstemului de asistenţă s ocială a perrsoanelor
vârstnicee şi persoan
nelor cu deza
abilităţi prinn înfiinţarea unor centre
e de ocrotiree în care serrviciile să
aibă un ggrad ridicat de
d flexibilitatte.
In ceea ce priveşte capitolul Lo
ocuinţe,
servicii si dezvoltare publica in anul
2014 au
u fost finalizate lucrrările la
Anul 2012
Sistemull microregio
onal de alim
mentare
Anul 2013
cu apa potabilă a comunelo
or: Daia
78273
81604
Română, Cut, Câlnicc, Şpring, Doştat şi a
Anul 2014
localităţiii Răhău, jud
deţul Alba. Sursa
S
de
finanţaree a fost asiigurată din bugetul
propriu si din cred
ditul contractat de
Judetul Alba prin Consiliul Ju
udeţean
Alba, su
uma alocată fiind de 2.388 mii
Cheltuieli cu
83222
lei. În anul 2014, în
n vederea susţinerii
asistenta
a sociala
mii
lei proiectu
ului „Reabilittarea/modernizarea
n Parcul
cailor de acces si transport in
Industriaal Cugir” a fo
ost majorat capitalul soccial pentru Parcul
P
Industtrial Cugir cuu suma de 40
00,00 mii
lei.
O pondeere însemnattă în totalul cheltuielilor
c
o are şi activvitatea de Trransport şi coomunicaţii respectiv,
r
activitatea privind reabilitarea sistemului rrutier din jud
deţ. Pentru finanţarea aacestei activvităţi s‐au
onduri atât din bugetul propriu al Judetului Alba
A
cât şi din
d alte sursse (sume alocate de
alocat fo
Ministerrul Dezvoltarrii Regionale si Administrratiei Publice
e, excedentu
ul bugetului l ocal).
Fondurile alocate accestui domeniu în anul 2014 au fo
ost în suma de
d 32.204 m
ministraţia
mii lei. Adm
nă a arătat interes în realizarea oobiectivelor de dezvolta
are a judeţuului în princcipal prin
judeţean
reabilitarea şi consolidarea sistemului rutier judeţean, fiind recepţionate un num
măr de 2 obiective de
investiţiii. În anul 2014, în vedere
ea susţinerii investiţiilor realizate de SC Drumuri si Poduri Locale Alba
SA, în uttilajele si mijlocele de transport
t
ac hiziţionate în
î sistem de leasing a foost majorat capitalul
social cu
u suma de 80
00,00 mii lei..
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A
DIN
N BUGETUL LLOCAL ACTIV
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Mention
nam ca la înccheierea exerrciţiului bugeetar pe anulu
ui 2014 secţiunea de funncţionare a în
nregistrat
un exced
dent în sum
mă de 9.502.0
024,23 lei, ccare se preiaa în contul de
d excedent al bugetuluii local. La
suma ramasa din exxcedentul an
nilor precedeenti se adaugga excedentu
ul sectiunii dde functonare aferent
c
se va reepartiza in an
nul 2015 prin hotărâre a Consiliului Judeţean
anului 20014. Excedeentul total care
Alba in suma de 13
3.160.713,92 lei va fi ut ilizat in prin
ncipal pentru
u asigurareaa fondurilor necesare
implemeentarii proiecctelor cu fina
antare neram
mbursabila.
În vederrea realizării tuturor obie
ectivelor de investiţii prropuse, Conssiliul judeţeaan Alba s‐a axat
a
şi pe
găsirea aaltor surse de
d finanţare respectiv acccesarea uno
or programe
e cu finanţarre nerambursabilă. În
anul 20114 a continuat implemen
ntarea proieectelor începute precum si implemenntare proiecttelor noi,
astfel căă din rambu
ursări de cheltuieli eligibbile, Consiliu
ul Judeţean Alba a încaasat 5.746,00 mii lei.
Proiecteele aflate în im
mplementare în anul 20114 sunt:


Sisteem integrat de
d managem
ment al deşeu
urilor in jude
eţul Alba, fin anţat prin Programul
Operaţional Secctorial Medi u – POS Mediu 2007‐2
2012, Axa pprioritară 2‐ Sectorul
nagementul deşeurilor / reabilitareaa terenurilor poluate istooric, Domen
niu major
man
de in
ntervenţie 2.1: Dezvolta rea sistemellor integrate
e de manageement al deşşeurilor şi
extin
nderea infra
astructurii d e managem
ment al deşe
eurilor, a căărui valoare este de
212..015.115 lei



Man
nagementul integrat al ssiturilor ROSSCI0085 Frum
moasa si RO
OSPA0043 Frrumoasa,
finan
nţat in cadru
ul Programuului Operaţio
onal Sectorial Mediu‐ PO
OS Mediu 20
007‐2013,
Axa prioritara 4 – Implem
mentarea Sistemelor Adecvate de m
management pentru
Prottecţia Naturiii, a cărui valooare este de 13.221.559 lei.



Proiect COM ‐13
3‐PR‐35‐AB‐IIT Citizenship
p and Didacctics with Meedia in the European
E
eneriat cu reegiunea Marcche din Italia
a, proiect seelectat spre finanţare
Conttext in parte
de către Comisia
a Europeanăă în cadrul Lifelong Learn
ning Program
mme, Comenius Regio
elul de proieccte 2013, a cărui
c
valoare
e este de 48.1100 Euro;
Partnership, Ape
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Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru
Tineri în judeţul Alba, România, a cărui valoare este de 150.000 Euro

În anul 2014 au fost semnate cu Comisia Europeana cinci contracte cu finanţare
nerambursabilă, în vederea implementării următoarelor proiecte:


Egalitate si acces pe piata muncii finantat in cadrul Programului Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 Axa prioritara nr. 6 „Promovarea
incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de
sanse pe piata muncii” a cărui valoare este de 2.159.332 lei.



Oportunitati sporite pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca din
regiunile Centru şi Nord‐Vest, pentru participarea viitoare pe o piata a muncii
moderna, flexibila si inclusiva finantat in cadrul Programului Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 Axa prioritara nr. 5, Domeniul
major de interventie 5.1 a cărui valoare este de 12.861.652 lei;



Parteneriat pentru integrare finantat in cadrul Programului Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 Axa prioritara nr. 6 „Promovarea
incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei
sociale” a cărui valoare este de 2.188.236 lei;



SES–am deschide‐te finantat in cadrul Programului Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 Axa prioritara nr. 6 „Promovarea
incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei
sociale” a cărui valoare este de 9.090.135,47 lei lei;



Punti comunitare finantat in cadrul Programului Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013 Axa prioritara nr. 6 „Promovarea
incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei
sociale” a cărui valoare este de 7.950.091,77 lei.

1.2. Echilibrarea bugetelor locale
Consiliile judeţene repartizează sume pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor
de funcţionare şi/sau capital în ordinea cronologică a vechimii lor, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locala precum şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
În anul 2014 s‐au aprobat de către Consiliul Judeţean Alba 3 hotărâri cu o sumă totală de 25.779 mii
lei, privind echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare si/sau capital in ordinea cronologica
vechimii lor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală precum şi pentru proiectele de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, din care:


suma de 10.792 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată;



suma de 14.987 mii lei din cotele defalcate din impozitul pe venit.
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efalcate din taxa
t
pe valo are adaugatta repartizatte prin hotărrâre de către
e Judetul
Evoluţiaa sumelor de
Alba prin Consiliul
C
Juddeţean Alba în perioada 2013‐2014
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Evoluţţia sumelor defalcate
d
din
n taxa pe valloarea adăuggată şi a cotelor defalcatte din impozzitul pe
venit peentru echilib
brarea bugettelor locale rrepartizate de
d Judetul Alba prin Connsiliul Judeţe
ean Alba
în perrioada 2013 ‐ 2014
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Capittolul 2 – DEZVO
OLTARE, STRA
ATEGII, PROGR
RAME
2.1. De
ezvoltare
e econom
mică
 ÎÎn perioada 27–28
2
martie 2014, Con siliul judeţeaan Alba împrreună cu soccietatea Apid
dava Blaj,
Asociaţiaa Apis Târnave şi Primăriia municipiu lui Blaj au orrganizat cea de‐a VII‐a eddiţie a evenimentului
Sărbătoa
area Mierii – Blaj, cel ma
ai mare târg apicol din România.

Scopul p
principal al manifestării a fost pro movarea ap
picultorilor din
d judeţul A
Alba şi a prroduselor
apicole, precum şi facilitarea schimbului
s
dde informaţii între apiccultori şi speecialişti în domeniu,
d
organizaarea unei am
mple expoziţiii cu vânzaree cu particip
parea apicultorilor individduali şi a firmelor de
profil din ţară şi din
n străinătate
e. În premieeră, în 2014,, Sărbătoare
ea Mierii a avut loc înttr‐o nouă
e tradiţie loocală de a organiza
locaţie, Piaţa 1848, organizatorrii dorind ssă reînvie o mai veche
evenimeentele comun
nităţii în acea
astă zonă isttorică.
Au partiicipat peste 150 de exp
pozanţi din România, producători externi,
e
com
mercianţi de produse
apicole d
dar şi de aparatură mod
dernă de preelucrare din 14 ţări preccum: Turcia,, Republica Moldova,
M
Spania, C
Croaţia, Germ
mania, Greciia, Bulgaria, Pakistan, Po
olonia, Sloven
nia, Serbia, M
Marea Britan
nie, China
şi Olandaa.

A cin
ncea ediţie a Târgului Gustos de Alba,
A
organizată de
Consiliull Judeţean Alba,
A
în parteneriat cu A
Albalact, Alp
pin 57 Lux, Primăria
P
Municipiului Alba Iulia, Asociaţia
a Ţara Vinuluui Alba, Asocciaţia Produccătorilor
use Tradiţion
nale şi Ecolo
ogice Alba Trransilvania, Asociaţia Judeţeană
de Produ
a crescăătorilor de bovine
b
Alba şi Fuchs Conndimente RO
O, s‐a desfăşurat în
Alba Iulia, Piața Pasccu, Cetate, în perioada 223‐25 mai 20
014, timp în care au
avut locc: demonstraaţii culinare,, concursuri,, program artistic,
a
etc. Este un
târg ded
dicat producăătorilor auto
ohtoni din inddustria de profil alimentar şi are
ca scop
p creşterea competitivvităţii acesttora şi pro
omovarea valorilor
v
tradiţion
nale culinare locale.
A
Au fost prezenți 90 expozanţi pprintre care
e brutării, patiserii, coofetării, carrmangerii,
producători de brânzeturi, miere
e şi produse apicole, culttivatori de le
egume, viticuultori,etc. O categorie
aparte aau fost micii fermieri din
n judeţul Albba care îşi desfac
d
produ
usele din ferrmele proprii la Piaţa
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n
a expozanţiloor şi număru
ul crescut
volantă, organizată săptămânal la Alba Iuliaa. Prezenţa numeroasă
d ediţia precedentă, constituie argumente
a
certe
c
care ssusţin dezvo
oltarea şi
de vizitaatori, faţă de
continuaarea acestui târg.


Instittutul KAIZEN
N® România a organizat pe 1 aprilie, la Școala Prrofesională Germană
Alba Iulia din cadrul Colegiului Tehnic "Alexaandru Domşaa din Alba Iulia, o nouă aacțiune 5S Pu
ublic care
ație Kaizen p entru România”, iniţiat în
î 2011, ca innițiativă a Institutului
face partte din prograamul ”Educa
®
KAIZEN România, a partenerilorr Clean Up Jaapan și a com
mpaniilor me
embre ale Kaaizen Managger Club –
comunittate profesio
onală care în
ntrunește 222 de compan
nii dintre cele mai perfo rmante din punct de
vedere eeconomic din România, care practicăă Managementul Kaizen
n. Reprezentaanţii Asociaţţiei Clean
Up Japan
n sunt oameni de afacerii japonezi, caare sprijină voluntar
v
educaţia cetăţennilor prin currăţenie.
Au participat invitați din Japonia
a, elevi, proffesori, cercettași, autorită
ăți locale, repprezentați aii firmelor
nager Club și reprezentaanti ai Institu
utului KAIZEN
N® România. Scopul acțiu
unii de la
membree Kaizen Man
Școala P
Profesională Germană din
n Alba Iulia a fost de a‐i deprinde pe
e elevi și proofesori cu tehnica 5S,
fiind ben
neficiari direecți, practicâ
ând‐o tocma i pentru a crește
c
atașam
mentul față de locul und
de învață
sau mun
ncesc, participând direct la înfrumuseețarea loculu
ui.

Timp de aproape două ore, zeci de voluntarii au făcut curățenie în cu
urtea Școlii P rofesionale Germane
G
opacii, au vo
opsit coșurilee de gunoi, au smuls
Alba Iuliia ‐ au adunat deșeuri, au văruit boordurile și co
ormând radiccal curtea școolii.
buruieniile și au redat frumusețea panoului șccolii, transfo


În anul
a
2014, Consiliul Juudețean Alba a continu
uat să sprijjine funcţio
onarea şi
dezvoltaarea Şcolii Profesionale
P
Alba Iulia caare funcțione
ează în incinnta Colegiulu
ui Tehnic
Germane A
„Alexand
dru Domşa”” din Alba Iulia, în ved erea extinderii spaţiilorr de învăţăm
mânt şi de practică,
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încheind
d în luna iu
ulie un Acord de Asocciere între
Consiliull Județean Alba,
A
Consiliiul Local Albba Iulia şi
Colegiul tehnic „Alexxandru Domşşa”.
În acest sens a aloccat 197.429,63 mii de lei pentru
finanţareea lucrărilorr de reparaţii curente necesare,
precum şi pentru dotarea cu mobbilierul şi
echipam
corespunzăttoare
mentele
deesfăşurării
activităţilor şcolare.
ÎÎn data de 13
1 martie 2013,
2
Consiliiul Judeţean
n Alba a pro
opus, iniţiat şi susţinut proiectul
privind îînfiinţarea un
nei instituții de învățămâânt profesional în judeţu
ul Alba. S‐a urmărit crea
area unui
cadru attractiv pentrru elevii învă
ăţământului profesional şi facilitarea
a accesului aacestora la un
u proces
educaţio
onal profesio
onal bazat pe cunoştinţee şi compete
enţe care co
orespund cerrinţelor pieţe
ei muncii
actuale.
A
Alături de Inspectoratu
ul Şcolar Juudeţean Alb
ba, Primăria Municipiul ui Alba Iulia, firme
prestigio
oase din jud
deţ, cum su
unt: Star Traansmission Cugir,
C
IPEC, Supremia G
Grup, Bosch, Saturn,
Apulum, au pus bazeele unui partteneriat privvind pregătirea elevilor, în
î concordannţă cu nevoile proprii
de dezvo
oltare.
a este o
Școala Profesională Germanăă Alba Iulia
e de învăţământ tehnic dee stat, cu o durată
d
de
unitate
pregătire de 2 ani. Aceasta şi‐‐a început acctivitatea
în 18 septembrie
s
2013 cu 455 de elevi, având în
prezentt 93 elevi, respectiv 4 clase cu ca
alificările:
electromecanic uttilaje, instaalații industriale și
modelier. Stagiile de practiccă se desfăşoară în
or parteneere, care nu au
cadrul companiilo
gajare, dar pplătesc câte 200
2 de lei
obligativitate la ang
elevilorr care nu abssentează.

f
finaliza
ată şi ad optată prin hotărâre
ea Consiliu lui Judeţea
an Alba
 A fost
nr.130/331.07.2014, Strategia
S
de
e Dezvoltare a Judeţului Alba pe perrioada 2014‐‐2020, un insstrument
de lucru care va conttribui la dezvvoltarea econnomică a jud
deţului Alba.
Au fostt organizatee dezbateri publice în
zonele A
Alba Iulia, Blaj, Baia de Arieş şi
Câmpeni cu reprezeentanţii adm
ministraţiilorr
locale, instituţiilorr publice, agenţilorr
economici şi ONG‐urrilor din jude
eţ, la care au
fost preezentate, analizate
a
şi dezbătute
aspecte privind viziunea de de
ezvoltare pe
ng, s‐au făcutt propuneri,
termen mediu şi lun
au fostt distribuitee chestiona
are privind
priorităţţile de dezvo
oltare ale jud
deţului, care
a
prrelucrate şi
au fost ulterior analizate,
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n documentuul final.
centralizzate şi care se regăsesc în
Realizareea Strategieei s‐a bazat pe princip iile participării, transpa
arenţei, coooperării și coerenței,
procesull presupunâând o contin
nuă colaborrare şi consultare între autorităţilee judeţene şi
ş locale,
furnizorii de servicii publice, grupuri dee lucru şi comunitatea
a locală, seector privatt, sector
nonguveernamental, cetăţeni şi mass‐media.
m

 În perioada
p
10
0 septembriie 2014 a avut loc la Cugir Coonferinţa Naţională
N
Multidissciplinară Pro
ofesorul Ion D. Lăzăresccu, fondatorul şcolii rom
mâneşti de teeoria aşchierrii, care a
avut ca sscop promovvarea tradiţie
ei industrialee a oraşului Cugir
C
de pestte 220 de an i.
Consiliull Judeţean Alba
A
împreu
ună cu Asocciatia Parcurrilor Industriale, Tehnoloogice, Ştiintifice si a
Incubato
oarelor de affaceri din Ro
omânia A.P.I..T.S.I.A.R., Associaţia Generală a Inginnerilor din Ro
omânia şi
Colegiul tehnic I.D. Lăzărescu din Cugir, au organizaat o conferinţa, dezbatteri şi preze
entări ale
realizărillor economiei cugirene. Activitatea principală a acestui eve
eniment a foost publicare
ea într‐un
volum a 150 de lu
ucrări ştiinţifice care p ot constitui suport did
dactic atât ppentru învăţământul
tehnologic, mediu şi ssuperior, cât şi pentru pra
acticieni.
 În 111 decembrie
e 2014, în
î prim plaanul activită
ăţilor de
dezvoltare
e economicăă s‐a aflat ce
ea de‐a opta
a ediţie a evvenimentulu
ui Best of
Business, eveniment deja consaacrat pentru
u recunoaşteerea performanţelor
obţinute de
d societăţil e cu capital românesc şii străin, din iindustrie, co
onstrucţii,
servicii şi
ş agriculturră,
performanţe care au
u contribuit substanţial la
dezvoltaarea econom
mico‐socială a judeţuluui.
Premiile Best of Business 2014
4 s‐au acord at
unui număr de 81 de agenți economici ppe
baza ccriteriilor aprobate
a
de
d
consilie rii
județeni:
La Industrie:


pital române sc
investiţii de cap
străin
în
n
econom
mia
şi
judeeţului;



conttribuţii la buggetul judeţullui;



valoarea exportu
urilor firmeloor cu capital românesc şi străin din juudeţ;



m buni anggajatori;
cei mai



locuri de muncă nou create îîn judeţ de fiirme cu capittal românescc şi străin;



ul propriu;
creaarea şi susţinerea branduului judeţului prin brandu



impllicarea în viaţa comunită ţii.

La Agrricultură:


valoare investiţiii realizate
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valoarea producţiei realizatee în sector ve
egetal



omicol şi viticcol
valoarea producţiei realizatee în sector po



ootehnic
valoarea producţiei realizatee în sector zo

entelor au foost furnizați de către
Indicatorii eeconomico‐ffinanciari carre au stat laa baza realizzării clasame
Ministerul Finanţelor Publice
P
‐ Direcția Geneerală de Administrare a Marilor Coontribuabili, Direcția
Generală Reegională a Finanţelor
F
Pu
ublice Braşovv – Administtraţia Judeţe
eană a Finannţelor Publicce Alba şi
firmele din jjudețul Alba.

2.2. De
ezvoltare
e rurală

 Consiliul Juudeţean Alb
ba a organiizat la Albaa Mall man
nifestarea
devvenită deja tradiţie
t
sub titulatura Târgul
T
Grădinarului. Ajuuns la cea de‐a
d
VI‐a
edittie, evenime
entul s‐a desffăşurat în pe
erioada 21‐2
23 martie 20014, între ore
ele 10.00
si 19
9.00 în incintta şi parcareea Alba Mall din Alba Iulia
a.
Evenimeentul este dedicat în prrincipal agriccultorilor, ho
orticultorilorr, viticultorillor, producă
ătorilor şi
distribuitorilor de produse
p
penttru amenajaarea şi între
eţinerea grăd
dinilor sau pparcurilor, precum
p
şi
ui larg.
publiculu
A fost exxpusă o gam
mă largă de articole pentrru grădinaritt, seminţe, ră
ăsaduri, arbuuşti, pomi fructiferi şi
ornamen
ntali, plantee decorative, produse ffitosanitare, mobilier, unelte şi echhipamente destinate
d
întreţinerii gră
ădinilor, spaţţiilor verzi, etc.

Partenerrii manifestăării au fost: Toskana
T
Garrten, Grădinaa cu Flori, Filiala judeţeaană Alba a Asociaţiei
A
Amicii Ro
ozelor din Ciiumbrud, Am
mbient şi Prim
măria Municiipiului Alba Iulia.
Din proggram au făcu
ut parte: 2 atteliere de creeaţie pălării decorate şi coroniţe
c
de primăvară, un
u atelier
de Ebru ‐ pictură pe apă, Doctorul Planteloor, un specttacol de dan
ns sportiv Riitmuri de prrimăvară,
precum şi o tombolăă gratuită pentru vizitato ri, cu produsse oferite de către expozzanţi.
LLa această ed
diţie au participat 41 exp ozanţi.
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 Piaţaa volantă in
naugurată în anul 2009, a continuatt să funcționneze în fieca
are zi de
nicii din cartiierul Cetate, Alba Iulia, în
n perioada aprilie – octom
mbrie.
vineri în zona Policlin
Este o iniţiativă a Consiliului
C
Ju
udeţean Albba care, imp
preună cu Primăria muunicipiului Alba
A
Iulia,
sprijină producătorii în valorificcarea directăă a produsele obţinute în
î gospodărriile proprii (fructe şi
legume proaspete, produse lacttate, pâine şşi produse de
d patiserie, produse appicole, flori). În acest
nt eliminate verigile
v
interrmediare iar producătorii agricoli sun
nt uşor de ideentificat.
mod sun
Acest tip
p de piaţă este funcţio
onală pe terrmen lung în
î măsura în
n care cum părătorii înccurajează
consumu
ul de produsse agroalime
entare localee şi hotărăscc că prin aleg
gerea lor dee a consuma produse
sănătoase ajută să
s se dezvoltte un produccător mic
locall.
Piaţaa s‐a desfășurat într‐un cadru organizat din
puncct de vedere
e logistic (400 mese), al utilităţilor
u
(surssă de apă şi
ş salubrizarre) şi al pro
omovării,
toate
e acestea fiind puuse la dispoziţia
d
prod
ducătorilor în
n mod gratuuit. Mediul creat de
organizatori este
e propice d ezvoltării co
olaborării
m
asocciaţiilor profeesionale a fe
ermierilor
cu membrii
din judeţul
j
Alba
a (a crescătoorilor de ovine şi de
bovine, a producăto
orilor de pro
oduse tradiţ ionale
şi ecologgice, a cultivaatorilor de material
m
sădi tor, al
viticultorilor).
Piața vo
olantă s‐a bu
ucurat de la
a an la an, dde un
număr ttot mai mare de cump
părători și dde un
interes tot mai ridicat din partea m
micilor
producători din judeețul Alba, care au posibillitatea
în acestt fel să își valorifice su
uperior proddusele
proaspette și ecologice din fermele p roprii.
Producătorii din aceest sector au
u participat şşi în cadrul târgurilor
t
de profil precuum Gustos de
d Alba şi
Apulum Agraria.
 A XIII‐a ediţie a Zilei Rozellor, a fost organizată
o
dde Consiliul Judeţean
A
Alba,
în parteneriat cu Primăria Municipiului
M
ă Alba a
Aiud, Filialaa Judeţeană
A
Asociaţiei
Amicii Rozeloor din Româânia, Asociaţia Alba – A
Afroda şi Gru
up Şcolar
A
Agricol
„Alexxandru Borzaa” din Ciumb
brud.
Ziua Rozelorr a avut ca sccop promovaarea soiurilo
or şi a produccătorilor de trandafiri
din localitate
ea Ciumbrudd, localitate recunoscută
r
atât în dom
meniul florico
ol dar şi în
domeniile pomicol
p
şi vviticol. Au participat
p
49
9 de expozzanţi, dintre care 17
ori de trandaafiri membri ai Filialei Juudeţene Albaa a Asociaţie
ei Amicii Roz elor din Rom
mânia. De
cultivato
asemeneea au fost prezenţi: prroducători loocali de mie
ere, turtă dulce,
d
brânzeeturi, vinurii, obiecte
confecţio
onate manual.
Au fost organizate: Parada Ro
ozelor (au pparticipat Faanfara, danssatori, majorrete, trăsuri, mașini,
u flori), conccursurile Cell mai frumoss aranjament, Duelul Rozzelor, Miss Boboc de
bicicletee decorate cu
trandafirr şi Regina Trandafirilor,
T
, spectacole de dans sussţinute de echipa de maajorete Arieşşul Ritmic
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e
şcolilorr din Ciumbrrud, Aiud,
din Cîmpeni, elevii
emţ de la secţiile ro
omână şi
Făărău şi Stre
maghiară, deg
gustare de viinuri, tombo
olă pentru
vizzitatori, Balu
ul Rozelor şi ffoc de artificcii.
Laa concursu
ul Duelul
Rozelor adresat
prroducatorilorr de trandaffiri, dintre so
oiurile de
traandafiri prezzente în caddrul standurilor a fost
ale
es Trandafirrul favorit all anului 201
14 – soiul
Re
ed Berlin, care
c
va connstitui brand
dul zonei
pe
entru un an întreg,
î
până la ediţia urm
mătoare a
Zilei Rozelor. An de
d an se rem
marcă o prezzenţă mai am
mplă atât a vizitatorilor cât şi a exp
pozanţilor
care participă la acesst evenimentt.

 Târgul Apulum
A
Agra
aria 2014, orrganizat în Alba
A
Iulia,
în perioada 19 ‐ 21septtembrie 201
14 a avut ca scop promo
ovarea şi
a
vânzarea p roduselor agroalimenta
re şi tradiţţionale speccifice din
Alba, din România şi din judeţele înffrăţite Tolna și Bacs Kiskun din Ungaaria şi Departamentul
judeţul A
Rhône d
din Franţa. Au
A fost preze
enți 165 expoozanţi, care au prezenta
at și oferit sppre vânzare: produse
alimentaare, legume, fructe, mate
erial săditor şi produse fiitosanitare, animale,
a
passări şi animale mici.
Au fost o
organizate expoziţii
e
de animale,
a
păsăări şi animale mici, doua
a demonstra ții ecvestre susţinute
de Asocciația de călărie terape
eutică Hip‐Teep Aiud şi de Centrul de călărie Aladin din Benic, o
prezentaare a rasei Co
opoi ardelen
nesc şi un speectacol de te
eatru.
În progrramul târgului au fost incluse conccursuri cu premii
p
Cea mai împodoobită bicicletă, Coşul
Toamneii, Sperietori de ciori, prezentare Coppoi ardelenessc, parada Toamnei,
T
Slow
w Food ‐ acttivităţi de
educaţiee a gustului pentru elevvi, degustări de vinuri din toate pod
dgoriile judeeţului şi un spectacol
s
susţinut de Fanfara de
d copii din Petreşti.
P
Rezzultatele antticipate obţinnute prin inttermediul
ace
estui târg sunt legatee de evidenţierea şi
cun
noaşterea mai
m multor pproducători din
d judeţ
prin promova
area agricultturii în jude
eţul Alba,
resspectiv a fermierilor‐meembrii ai associaţiilor
pro
ofesionale din judeţ şi a produselorr agricole
ale
e acestora, a crescătoriloor de bovine
e şi ovine,
a produselor tradiţionnale, dar şi a
pro
oducătorilor de vin din ccadrul asocia
aţiei Ţara
Vin
nului.
Faţă de eediţiile anterioare s‐a co
onstatat cressterea numarrului de expo
ozanti, o ma i mare diverrsificare a
produselor expuse de
d aceştia, un progres în ceea ce priveşte mo
odul de prom
movare a firmelor şi
c
au cond
dus la o creeştere substtanţială a nu
umărului vizzitatorilor, estimat la
fermelorr, aspecte care
această ediţie la cca 8000 de persoane.
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2.3. Asistență socială

În anul 2014 activităţile compartimentului de Asistenţă socială şi‐au păstrat tendinţa de diversificare a
serviciilor, în funcţie de nevoile sociale identificate.
În cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba au fost organizate întâlniri
lunare ale Comisiei de orientare şcolară şi profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe
educaţionale speciale şi au fost centralizate certificatele de orientare şcolară pentru clasele speciale
integrate în învăţământul de masă, învăţământ de masă cu adaptare curriculară, învăţământ la
domiciliu.
În cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba Iulia au fost analizate dosarele
de încadrare a persoanelor adulte într‐un grad de handicap şi eliberate certificatelor de încadrare în
grad şi tip de handicap şi a fost eIaborat programul individual de reabilitare şi integrare socială.
În cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social, în luna octombrie 2014 Consiliul judeţean Alba a iniţiat
prezentarea cu tema Măsuri de suport pentru facilitarea integrării tinerilor pe piaţa muncii – proiect
pilot la nivelul judeţului Alba, finanţat de Comisia Europeană”.
În anul 2014 proiectul Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale, cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial ‐ Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐
2013, a intrat în perioada de sustenabilitate şi a demarat noi activităţi, conform responsabilităţilor
prevăzute pentru fiecare partener în parteprin Acordul de Parteneriat.
Obiectivul general al proiectului a fost crearea unui model funcțional integrat de economie socială și
incluziune socială destinat sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi și a celor vulnerabile. Proiectul şi‐a
propus promovarea unor modele funcționale de economie socială, dezvoltarea unei rețele integrate
de servicii sociale și crearea de întreprinderi sociale funcționale contribuind în mod direct la
îmbunătățirea semnificativă a oportunităţilor de ocupare adaptate nevoilor specifice ale persoanelor
cu dizabilităţi și a celor vulnerabile. Pe portalul integrat de promovare și informare asupra serviciilor
sociale și a oportunităților și bunelor practici de tip economie socială, www.economiesociala‐alba.ro,
se găsesc toate informaţiile relevante privind implementarea proiectului.
Consiliul Judeţean Alba, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba (DGASPC) şi SC Profiles International S.R.L. au derulat în cea de a doua parte a anului 2014 un
amplu şi inovativ proces de evaluare, consiliere şi orientare educaţională şi profesională a tinerilor
instituţionalizaţi aflaţi în grija DGASPC Alba.
Scopul principal al proiectului este acela de a oferi gratuit tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18
ani, găzduiţi în centrele rezidenţiale ale DGASPC Alba, şansa de a opta, în cunoştinţă de cauză şi în
deplină concordanţă cu profilul personal, pentru un parcurs şcolar şi pentru o carieră profesională
care să îi atragă şi care să se suprapună într‐o cât mai mare măsură peste aşteptările şi calităţile
personale ale fiecăruia. Concret, acest serviciu de orientare vocaţională denumit VIA ‐ Vocaţie,
Interese, Autocunoastere ‐ constă în realizarea unei evaluări psihoaptitudinale a tinerilor prin
aplicarea unui chestionar care conţine nu mai puţin de 320 de întrebări ce vizează determinarea
trăsăturilor comportamentale stabile ale celor evaluaţi.

102

VII.
Acctivitate
ea
Ce
entruluii de
e Culturră
„A
Augu
ustin
n Be
ena”
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Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,, Alba este instituția publică de cultură de interes județean aflată
în subordinea Consiliului Județean Alba, înființată la 1 octombrie 2007. Centrul are misiunea de‐a
oferi produse și servicii culturale, formarea continuă în domeniul artelor și meșteșugurilor și
conservarea, perpetuarea și promovarea valorilor culturale din spațiul geografico‐economic al
județului Alba în context regional, național și internațional.
Centrul are în componenţa sa ansamblurile folcloric şi de fanfară, orchestra de cameră, şcoala de arte
şi meşteşuguri şi redacţia revistei de cultură contemporană ,,Discobolul”. O preocupare permanentă
pe parcursul anilor a fost diversificarea ofertei culturale așa încât anul 2014 a adus noi clase de
formare în domeniul artelor și meșteșugurilor‐ teatrul, dans popular, chitară folk.
Pe parcursul anului 2014 activitatea instituţiei s‐a axat pe colaborări și parteneriate:
Pe plan local şi judeţean s‐au derulat proiecte culturale în colaborare cu Consiliul Județean Alba,
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba, Arhiepiscopia romano‐catolică Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii,
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga,, Alba, Casa de cultură a studenților, Casa de cultură a
sindicatelor, Direcția pentru cultură Alba, Uniunea scriitorilor din România‐ filial Alba – Hunedoara,
Universitatea ,,1Decembrie 1918,, Palatul Copilului Alba, Arhivele naționale – filial Alba, Inspectoratul
Școlar județean Alba, primării și consilii locale, centrele și casele de cultură, căminele culturale din
judeţ, Direcția pentru protecția copilului Alba, DJTS Alba, ONG‐uri.
Pe plan naţional: s‐a colaborat cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul
Afacerilor Externe, Comisia națională pentru salvgardarea patrimoniului immaterial, Centrul de
cercetări socio‐umane Sibiu, Conservatorul ,,Ghe. Dima,, Cluj‐Napoca, CJCPCT Cluj, Vâlcea, Suceava,
Ialomiţa, ANTREC, Școala de arte Cluj, Reşita, Oradea, Galaţi, Centrul cultural Mureș, alte școli de arte
și centre culturale din țară şi ONG‐uri din judeţ şi din ţară.
În anul 2014 au existat și programe culturale cu caracter internaţional în care instituţia a fost
implicată sau la care au existat invitaţii de participare pentru reprezentanţi ai săi:
1.
Cunoaște România prin cultura sa tradițională ‐ dotarea ambasadelor și consulatelor cu
materiale și exponate ale culturii tradiționale (partener);
2.
Concert extraordinar al orchestrei de cameră (organizator);
3.
Promovarea tinerilor prin intermediul artelor vizuale‐ Austria (invitat);
4.
Tezaure Umane Vii‐ proiect UNESCO (participant);
5.
Festivalul Internaţional de film etnografic‐ Zlatna (participant);
6.
Blaj@Live;
7.
Promovarea revistei Discobolul în SUA(organizator);
8.
Turnirul de poezie din Spania (invitat);
9.
Festivalul de folclor ‐ Cehia (participant);
10.
Tabăra Internaţională de tineret InterArt Aiud (co‐organizator);
11.
Festivalul Internaţional de folclor din portugalia (invitat);
12.
Festivalul Internațional de Film și Foto ,,Art Aiud‐2013,,(co‐organizator);
13.
Ziua IEI‐ manifestare cultural desfășurată consecutive în 43 de țări (participant);
14.
Zilele comunității maghiare – Unirea (co‐organizator);
15.
Festivalul Internațional de folclor Aiud (co‐organizator);
16.
Festivalul Internațional de folclor Cugir (co‐organizator);
17.
Festivalul International de folclor – Pisek, Cehia (participant);
18.
Festivalul International de film etnografic‐ Zlatna (participant);
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;
C
Congresul Sp
piritualității (participant);
(
19.
20.
P
Proiectul ERA
ASMUS (parttener);
21.
A
Activități peermanente de
d inventarieere și salvgardare a pa
atrimoniului cultural immaterial,
misiune asumată de
d România prin directtivele UNESC
CO (Inventa
arul elementtelor de pa
atrimoniu
etc.);
immaterrial, Tezaure Umane Vii,e
22.
P
Prezența currsanților Școlii de arte și m
meșteșugurii în concursuri internațioonale.
e proiecte de
erulate în annul 2014 sunt următoarele:
Cele mai importante

C
Cultură penttru Cultură ‐ festival‐conncurs de con
nservare și promovare
p
a culturii tra
adiționale
din județțul Alba ce se desfăşoară
ă pe parcursuul a patru etaape zonale:
- ZZona Munțiii Apuseni a avut loc la Negrileasa și
ș au participant în com
munele Albacc, Meteş,
SSălciua şi Bucium ;
- ZZona Blaj a avut loc la Blaj și au
p
participat comunele
c
Roșia de Seecaș,
M
Mihalţ, Cetatea de baltă și Sâncel ;
- ZZona Aiud –Ocna
–
Mure
eș a avut looc la
TTarcău și au particiipat comunnele
C
Ciugud, Unirrea, Noșlac, Stremţ, Liveezile,
FFărău și Miraaslău ;
- ZZona Sebeș‐ Cugir a avutt loc la Lomaan și
aau participaat comunele
e Cut, Săscciori,
V
Vinţu de Jos şi Pian;
- EEtapa finală a concursului a avut looc la
A
Avram Iancu
u în contextu
ul sărbătoriloor ocazionate
e de Târgul de
d fete de ppe Muntele Găina
G
și a
rreunit câștiggătorii celor patru
p
etape: Roșia de Seccaș, Ciugud, Albac și Săscciori.

D
Datină străb
bună pe Seccașe – este, de asemen
nea, un proiect importaant de conservare și
transmittere a obiceeiurilor și trradițiilor dinn Podișul Se
ecașelor. Pro
oiectul estee unul de anvergură
regională la el participând toate comunele cee aparțin ace
estui areal ge
eografic din jjudețele Alba
a şi Sibiu.
Ansamblurile participante au primit
p
îndrum
mare de specialitate. Proiectul
P
s‐a derulat cu sprijinul
primărieei Doştat şi a reunit pe scenă peste 100 ansambluri artistice de amatori.

FFestivalul Leemnarilor din
n Apuseni esste o sărbăto
oare zonală ce are în prrim plan une
ele dintre
cele maii vechi meştteşuguri şi ocupaţii din M
Munţii Apuseni. Festivalul se desfăşşoară sub forma unui
concurs între meşteerii populari urmat de festivitatea de premiere, expoziţii , tîrg de prroduse şi
ole.
spectaco
c
mai pre stigioase revviste de literratură românnă contempo
orană, își
Revista Discobolul, una dintre cele
ul instituțieii editând anual patru numere alee revistei, ce
c conțin
desfășoaară activitattea în cadru
materiale extrem dee valoroase la care contrribuie nume de prestigiu ale scrisulu i romînesc. Cei patru
d România, au particippat periodic la acțiuni
redactorri ai revistei, toți membrrii ai Uniunii Scriitorilor din
de lansare a revistei în județele Bihor, Cluj, H
Hunedoara, Alba, în mun
nicipiul Bucuurești dar şi în
î Franţa,
d țară și
Spania sau SUA. Revvista este disttribuită în tooate instituțiile de cultură și în bibliottecile mari din
ortante reviste de criticăă literară, prrimind de
de bucură de recunoașterea valorii ei în ceele mai impo
dată recenzii favorabile.
fiecare d
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unt decernate Premiile Re
evistei Discoobolul într‐o gală mult aştteptată de sccriitorii filiale
ei.
Anual su
Școala d
de arte și me
eșteșuguri, pe
p lângă activvitățile curen
nte de preda
are, s‐a bucuurat de un evveniment
aniversaar la împlinireea a 45 de an
ni de activitaate dar şi de un bogat mă
ănunchi de aactivități ce au
a avut în
vedere ccele mai importante sărrbători anuaale, omagieri și aniversări de personnalități, partticipări la
festivalu
uri și târgurri etc. cele mai de
impact aau fost:

C
Carnavalul Mărțișorului‐ se
adreseazză mediului mic școlar și constă
în defășșurarea unor activități artistice
dar și veernisajul uneii expoziții de
e pictură
și desgin
n ambiental.

A
Armonii de primăvară
p
esste titlul
sub caree se desfășoaară anual spe
ectacole
dedicatee Zilei Mameei care se dessfășoară
de regu
ulă îân parteeneriat cu Căminul
C
pentru V
Vârstnici.

SSalonul judeețean al icoanei pentru ccopii ‐ proiecct desfășuratt în partenerriat cu IȘJ Alba ‐ care
reuneștee într‐o expo
oziție comun
nă lucrări al e elevilor din centre cu
ulturale, insttituții de învvățământ,
palate ale copiilor și clasele de meșteri
m
popuulari. Aflat laa cea de‐a treia ediție, prroiectul se bucură
b
de
drul salonuluui au loc și ateliere
interes și aduce în cadrul lui tot mai muulți participanți. În cad
e promovaree a claslor din
n cadrul servviciului.
demonsttrative dar șii activități de

Show muzicaal‐coregrafic a fost
ntul organnizat cu prilejul
evenimen
aniversărrii Zilei Copiluului. La eveniment au
luat partte cursanți de la toate
e clasele
școlii orrganizându‐sse cu acest prilej
parada modei,
m
expooziții, specta
acole de
muzică și dans.

Universuri
U
de lumin
nă este
proiectul ce pune în lumină talentul
e vizuale
elevilor de la classa de arte
moderne și pe lâângă expoziția de
fotografie
e proiectul aare în comp
plexitatea
lui și altee genuri artisstice. Anul accesta în cadrrul proiectulu
ui a fost lansată cartea ,, Metodă de predare
p
a
chitarei cclasice,, lanssare însoțită de un scurt rrecital al currsanților acesstei clase.

ZZilele școlii de
d arte și me
eșteșuguri ‐ 445 de ani de activitate esste proiectull cel mai imp
portant al
şcolii şi a reunit expoziţii, lansarrea revistei aaniversare, spectacole şi un momentt aniversar la
a care au
participaat peste 20 de
d directori din ţară, ofiicialităţi şi mass
m
media. Cu acest pri lej s‐au deru
ulat ediţii
aniversaare ale Festivvalului concurs Cântec St răbun şi ale Festivalul co
oncurs Alba SStar care au reunit pe
oţi laureaţii ediţiilor
e
prece
edente.
scenă to

IIcoana din sufletul copilului ‐ este u n proiect afllat la a V‐a ediție
e
şi s‐a dderualt în accest an în
cadrul FFestivalului ,,Şureanu Mo
ountain Festtival,, prin organizarea
o
unei taberee de pictură la Oaşa,
finalizatăă cu o expozziţie de exce
epţie. În afarra acestor acctivități servicul desfășoaară activități curente
de pred
dare la clasăă, participări la festival uri naționale și interna
aționale, parrticipări la târguri
t
și
expozițiii dar și la colaborări
c
cu celelalte servicii din centru sau cu parteneeri externi. Proiectul
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e cu şcoli dinn Cluj, Caraşş‐Severin,
Interfereențe Culturale a continuat şi în acestt an cu activvităţi comune
Mureş, G
Gorj, etc.
Ansamb
blul folcloric al județului Alba, pe lânngă activitățiile curente de
d îmbogățir e a repertorriului prin
culegeree de folclor muzical
m
și coregrafic, meembrii orchesstrei, soliștii vocali și dannsatorii servviciului au
fost implicați într‐o serie
s
de even
nimente cultturale importtnate. Dintre
e acestea am
mintim:
LLăutarii Ardealului‐Tiberriu Gheza o manifestarre complexă
ă menită săă readucă în
n atenția

publică una din celee mai proem
minente figurri ale muziciii lăutărești. Manifestareea s‐a bucurrat de un
nt parteneriat cu Biblioteca Judeţea nă Alba und
de au fost lan
nsate un albbum foto cu și despre
importan
Tibi Gheza și un CD ce
c reuneşte fotografiile
f
şşi melodiile păstrate
p
în arhivele radioourilor din Ro
omânia şi
în colecţţia familiei.

FFiii satului şi
ş Zilele Ora
aşului ‐
Ansamblul folcloric al județului Alba a
bătorile
fost o prrezență constantă la sărb
ocazionaate de întâlniri de suflet ale
fiilor satelor noastre prezentând în fața
ui spectaccole variate și
publiculu
interesante, în fun
ncție de specificul
zonal. A
Ansamblul fo
olcloric al județului
Alba a fo
ost prezent în
î acest an în 8 din
cele 11 localități urrbane ale județului
aducând
d în fața publicului specctacole
de calitaate. Ansamb
blul a particcipat la
astfel dee manifestări în Alba Iulia
a, Abrud, Câ mpeni, Aiud, Ocna Mure
eș, Cugir, Sebbeș, Teiuș. Ansamblul
folcloric al județului Alba a susținut toate reecitalurile din
n finalul celo
or 5 ediții alee festivalului‐ concurs
ba. Pe lângă
ă spectacolelle susținute cu acest
de salvggardare a patrimoniului imaterial dinn județul Alb
prilej orcchestra ansaamblului a accompaniat nuume importaante ale scen
nei româneșști de folclor prezente
la acestee evenimentte. De aseme
enea membrrii orchestrei și soliștii vo
ocali au partticipat cu reccitaluri în
cadrul Feestivalului ,,SStrugurele de
d aur,, care a devenit în acest mome
ent cel mai aamplu festival de gen
din țară.. Tot parte integrantă a unor amplee proiecte au
u fost și partticipările la proiectele Consiliului
C
Județean
n Alba Festivalul Cetăților Dacice, TTârgul de tu
urism rural de la Albacc, Alba, cânttec joc și
datini, TTârgul de fete
e, Best of Bu
ussines și Co ncertul anua
al de Crăciun
n.

EEvenimente locale ‐ Anssamblul folclloric al județțului Alba a fost o prezeență importa
antă și în
proiecteele de promo
ovare a uno
or importantte sărbători locale ocazionate de eevenimente din viața
satului cum ar fi: Serbăările pastora
ale de la
Loman, Trad
diții presecanne la Meteș,, Statu la
vase
v
de la Șugag, Ziuua lemnarului, Casa
Iancului, etc.

Ziua Națională a României ‐ Ca în
fiecare
f
an, Ansamblul ffolcloric al județului
Alba
A
susține
e un specttacol excepțțional în
cadrul evenimentelorr
ocaziona
ate de
sărbătoarea națională a românilor. În acest
an spectacole de folclorr au avut atâ
ât în data
de 30 noiem
mbrie cât și înn 1 decembrie.
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C
Concert de Crăciun
C
este spectacolull cu care Anssamblul folcloric al județțului Alba în
ncheie un
an cultural de excepție atât prin numărul câtt și prin calitaatea și diversitatea maniifestărilor orrganizate.
În cadru
ul proiectului au loc momente aale soliștilorr vocali dar și momennte de inte
erpretare
instrumeentală la nai și orgă.
nfara județțului Alba a fost
Fan
înființată cu sccopul de a reînnoda
m
de
obiceiul concerrtelor de muzică
a curentă
fanfară. Pe lânggă activitatea
ogățire a
de repetiții șși de îmbo
pertoriului ccu melodii noi, din
rep
rep
pertoriul națiional și interrnațional,
fanfara este invvitată în festivaluri de
r
ei
fanfară şi orgaanizează la rândul
Fesstivalul muziicii de fanfa
ară. Anul
ace
esta, festivallul s‐a desfă
ășurat în
cad
drul evenimeentelor prile
ejuite de
sărbătorirea a 45 de ani de
activitate ai Şcolii dee arte şi meşşteşuguri și a adus în sce
enă atât fanfare consacrrate cât și fa
anfare de
copii, șttiut fiind faptul că membrii fanfarrei desfășoaară din anul 2008 și a ctivități didactice în
localitateea Petrești, unde deja funcționeazză, sub asisttența lor, o fanfară de copii. De asemenea
Fanfara județului Alba a repreze
entat județuul la Ziua Mo
onarhiei, Congresul Spirritualităţii Ro
omânești,
mporani și Fe
estivalul de faanfare de la Câmpia Turzzii.
Gala poeeţilor contem
Începând
d din luna octombrie 2013, în cadru l centrului de
d cultură funcționează O
Orchestra de
e cameră
Augustin
n Bena a jud
deţului Alba
a. De‐a lunggul anului 20
014, orchestra a susţinu t prima ei stangiune
s
completă ce a însum
mat un numărr de 16 conc erte, cu invittaţi de renum
me din ţară şşi străinătate
e.
e susţinute dde orchestră au fost:
Cele maii importantee evenimente

C
Concertul orrchestrei de cameră dinn luna februarie ce i‐a avut
a
ca invittaţi pe Tada
ashi Imai,
pianist, şşi Frederico Crisanaz
C
;

ZZilele Augusttin Bena ‐ o manifestaree complexă menită
m
să ad
ducă în prim plan figura celui mai
mare compozitor rom
mân de muzică corală, A ugustin Benaa, care este și
ș patronul s piritual al insstituției ;
ÎÎntre două lumi ‐ un proiect
p

aflat la cea de‐a VI‐a ediție ce
reuneștee două arte – muzica și
pictura. În cadrul evenimentu
ului a
avut lo
oc vernisaju
ul expoziție
ei de
pictură semnată Ioana Raicca și
concertu
ul de muzicăă de petrecere şi
caffe‐concert şi recittal de poezie ;

C
Concertul de Crăciun al
Orchestrrei de cameeră, un eveniment
foarte elegant ce a avut‐o ca in
nvitată
oare pe soprana
s
Daniela
de ono
Vlădescu
u.
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erulate în
Alte eveenimente culturale de anvergură, cuu impact la public dar şi în lumea şştiinţifică, de
anul 20114, au fost:

C
Colocviile dee etnografie și folclor ,,G
Gheorghe Pavvelescu,, una
a din cele m
mai ample ma
anifestări
derulatăă de instituțție, ce se adresează
a
sspecialiștilor din domen
niu. În acesst an colocvviile s‐au
desfășurrat pe duratta a două zile. În cadruul colocviilorr au prezenttat lucrări, aau lansat că
ărți și au
prezentaat filme docu
umentare 42
2 de invitați.. Specialiștii sosiți aici din
n toate instittuțiile de cerrcetare și
învățământ superiorr din țară au apreciat pozzitiv această manifestare.

„„Statu la vase
v
în Lu
unea
Paștelui ”este un proiect ce
e a
reîînodat, la Șugag,, un importtant
obicei dee familie, acela al statulu
ui la
vase. Obiceiul vizează
v
tin
nerii
al și
căsătorițți din ultimul an pasca
este de un pitorescc aparte și de
d o
importan
nță foarte mare pen
ntru
comunittatea locală. După 18 ani de
întrerupere, obiceiu
ul a fost reluat
prin mu
unca asiduă de culegere și
valorificaare a tradițțiilor locale.

TTârgul de fete.
f
În cadrul
proiectu
ului, marcă în
nregistrată a Consiliului județean Allba, s‐a orga
anizat Târgull meșterilor populari,
nia de depunere de corroane la Cruucea Ianculu
ui și spectacolul folcloricc ocazionat de acest
ceremon
evenimeent, spectaco
ol la care au participat, ppentru prima dată, după
ă mulţi ani, ansambluri folclorice
f
din judeţţele învecinaate.
î acest an cu
c un numărr aniversar al
a revistei
Publicațțiile de speciialitate ale instituției auu continuat în
Rânduiala Albei ded
dicată aniverrsării Şcolii dde arte şi me
eşteşuguri. Tot
T în acest an au fost publicate
ui Alba ‐ schţţa monograffică a comun
nei Pian şi
două luccrări de cerceetare efectuate pe teritooriul judeţulu
monograafia localităţţii Cut. Dacă prima a fostt rodul cerce
etărilor realizate de un ggrup de stud
dente din
Bucureştti, a doua lucrare a fost rodul cercettărilor de ap
proape 50 de
e ani ale renuumitului etnograf Ilie
Moise. A
Anul editoriaal s‐a încheiat cu un albbum al celor mai reprezzentativi meeşteri popula
ari de pe
Târnave şi Secaş.
e nou intrate
e în calendarrul cultural al
a instituţiei merită remaarcate:
Dintre evvenimentele

G
Galele ,,Tezaaurele Albei,,, ‐ manifestaare culturală de cea mai înaltă
î
clasă cce s‐a bucura
at atât de
aprecierrea publiculu
ui cât şi a prresei. În caddrul galei au fost conferite cinci titluuri de ,,tezaur,, unor
dicat viaţa promovării şi transmiterii patrimoniu
ului cultural iimaterial al judeţului
oameni ce şi‐au ded
Alba şi cinci titluri dee excelenţă pentru
p
cei maai harnici cin
nci custozi de
e expoziţii ettnografice din judeţ.

A
Anotimpurilee artelor ‐ esste unul dinttre proiectele noi ale insstituţiei şi s‐‐a bucurat, încă de la
prima ed
diţie, de un mare success. Proiectul urmăreşte să
s aducă în scenă
s
şi curssanţii de nivvel mediu
care freccventează instituţia nostră şi care au destul de raar prilejul să se
s manifestee public.

ÎÎn cadrul pro
oiectului ,,Obiceiuri pierrdute, obiceiiuri renăscutte,, au fost vvalorificate, în cadrul
unor eveenimente cu
ulturale, obicceiurile de Sâânzâiene, prinderea posttului la Cut, prinderea postului la
Tibru şi şezătoarea de
d la Cetea. În curs de cculegere şi documentare
d
e se află prooiectul de va
alorificare

109

o
ce se practică în preajma
scenică a obiceiului specific zonei Munţilo r Apuseni ,,Chiralesa” obicei
p
din l ivezi.
Bobotezei şi face parrte din ritualurile magicee de stimularre a roduirii pomilor
C
Cel mai specctaculos eveniment al annului a fost festivalul
f
Bla
aj @Live, fesstival ce a re
eunit cele

mai importante trup
pe de rock altternativ din lume. Maniffestarea a reunit evenimeente de cultură, artă,
ol şi tehnică şi a fost nom
minalizat la caategoria ”Be
est Medium‐S
Sized Festivaal”, la Europe
e Festival
spectaco
Awards 22014.
Deși buggetul alocat a fost mai mic decât buggetul anului anterior,
a
prin
n accesarea unor fondurri externe
și prin aadministrarea judicioasă a resurseloor existente, s‐a reușit în
ncadrarea înn alocaţia bu
ugetară a
anului 22014. Instituţia a reuşit să realizezee acţiunile culturale
c
planificate, reespectând principiile
p
general valabile de calitate şi eficienţă apllicate pentru
u fiecare activvitate în partte.
Indicatorul de eficieenţă care a exprimat
e
cell mai bine această
a
laturră a activităţţii a fost numărul de
neficiat de evenimentele
e
e culturale organizate
o
şi desfăşuratee. Din acest punct de
cetăţeni care au ben
vedere, Centrul de Cultură
C
Augu
ustin Bena A
Alba este insttituţia care prin
p specificuul manifestă
ărilor ei ‐
ă sau serbării câmpeneștti ‐ atrage ce
el mai mare număr de spectatori
multe fiiind manifesttări de masă
din judeeţ. Astfel, în anul 2014, la evenime ntele culturale organizate de instituuţie au fost prezenți
aproximativ 70.000 de spectato
ori, atât datoorită creșete
erii calității produsului
p
aartistic cât șii datorită
diversificcării lui
Numărul cursanților de la Școala
a de arte și meșteșugurii în anul 201
14 a crescut față de anii anteriori
mante cât și datorită
d
descchiderii unorr clase noi cum
c
ar fi:
atât dato
orită serviciiilor de formare perform
clasa de folk, clasa de teatru, clasa de vioară şi clasa de dansuri
d
populare de la Tibbru.
nd toate aceeste date se
e constată ccă alături de
e beneficiariii tradiționalli au fost attrase noi
Analizân
categorii de beneficiar prin angre
enarea lor înn noi proiecte
e.

110

VIII.
Acctivitate
ea
Mu
uzeu
ului Națțion
nal al Uniriii
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Capitolul 1 – EXPOZIȚII TEMPORARE

Nr.

Titlul

1.

Exponatul lunii ianuarie – Bancnotele
revoluției ruse (colecția Elie Bufnea)

2

Expoziția de artă fotografică Ești floare de
dor, Basarabie

3.

Exponatul lunii februarieChiriacodromion, Bălgrad, 1699

4.

95 de ani de istorie. Colegiul Național
,,Horea, Cloșca și Crișan,, Alba Iulia 19192014 –

5.

Pe urmele lui Petru Maior.

Colaboratori
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Asociația Umanitară Valea Frumoasei
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Revista Națională Natura Chișinău
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan,,
Alba Iulia
Consiliul Județean Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale
Colecții particulare: Florin Bota, Ioan Pleșa,
Olariu Mircea, Simion Drăgoi, Romulus
Rusan, Robert Ghergu
Primăria Municipiului Reghin
Consiliul Local al Municipiului Reghin
Biblioteca Municipală ,,Petru Maior ,,Reghin
Universitatea ,,1 Decembrie 1918,, Alba Iulia
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Perioada

Observaţii

14 ianuarie 2014 –
07. 02.
16 ianuarie 2014 –
02. 02.
4 februarie 2014 –
02. 03

28 februarie – 15.
03.

28 februarie – 28
martie 2014

Organizată la
Muzeul
Etnografic
Reghin

Nr.

Titlul

6.

Unirea Alba Iulia 90 de ani 1924-2014

7.

Exponatul lunii martie- Salbele din zona
etnografică Alba –

8.

(Ne)sfarsita liturghie> Vesminte liturgice
din judetul Alba

Colaboratori
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Biblioteca Județeană Mureș
Consiliul Județean Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei
Arhiepiscopia Romano- Catolică a Alba Iuliei
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Expoziția Etnografică Cricău
Expoziția Etnografică Cut
Expoziția Etnografică Deal
Expoziția Etnografică Hopârta
Expoziția Etnografică Pianul de Jos
Expoziția Etnografică Șugag
Mănăstirea Buna Vestire Pătrânjeni
Muzeul Etnografic și Religios BucerdeaVinoasă
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Perioada

1 martie 2014 - 31.
03.

4 martie 2014 – 31.
03.

27 martie 2014 –
30. 04.

Observaţii

Nr.

Titlul

9.

Exponatul lunii aprilie – statueta lui
Hercule recent descoperită la Apulum

10,

Scoala si scolari de odinioara

Colaboratori
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale
Mănăstirea Buna Vestire Pătrânjeni
Consiliul Județean Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Perioada

1 aprilie – 30. 04

1 Aprilie 2014 - 30.
04

Biblioteca Națională a României Filiala
Batthyaneum

4 aprilie 2014

Consistența instabilă (ca o existență
indefinibilă) Valentin Petru Beca

Primăria Municipiului Alba Iulia

– 23 aprilie 2014

14.

Exponatul lunii mai-Drapelul românilor
din America ,,U.S.R. Carpatica,, –

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba

6 mai – 31. 05

15.

Expoziția internațională ,,INTER-ART,,:
CARTEA- OBIECT DE ARTĂ

Fundația ,,INTER-ART,, Aiud
Centrul Cultural ,,L.Rebreanu,, Aiud
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga,,Alba

8 mai 2014

16.

Un erou în portrete. Avram Iancu (18241872). 190 de ani de la naştere

Muzeul Naţional de Istorie Bucureşti, Muzeul
Judeţean de Artă Braşov, Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca

11.

13.

Descoperirile arheologice din Catedrala
Romano-Catolică din Alba Iulia 19071914. Valorificarea unui inventar uitat
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Observaţii

15 mai 2014 – 15
iunie 2014

Vernisaj: 15 mai
2014, MNUAI,
Sala Unirii

Nr.
17.

Titlul

Colaboratori

Evanghelie greco-română, București, 1693

18.

Din publicaţiile vremii (sec. XIX-XX).

19.

Memoria zâmbetului –

Primăria Municipiului Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale

20.

Exponatul lunii iunie – capul de statuetă
votivă a lui Apollo Belvedere

21.

Doctrina abstractă

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Inter-Art Aiud

22.

Expoziție de reptile vii

S.C. Gabonica S.R.L. Arad

23.

Exponatul lunii iulie – pumnalul curb de
tip sica

24.

Tezaure Dacice

25.

Expoziție de artă plastică- Asemănări
aparente

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Muzeul Național de Istorie a României
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba
Iulia
Fundația Inter-Art Aiud
Centrul Cultural ,,Liviu Rebreanu,, Aiud
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Perioada

Observaţii

În cadrul Nopții
Muzeelor

Muzeul
Mitropoliei
Clujului

29 mai – 29 iulie
2014,
31 iunie 2014

3 iunie – 29.06
5 iunie 2014
13 iunie 2014 –
17.12
1 iulie – 04. 08

29.07-3.08.2014

30 iulie 2014

Nr.

Titlul

26.

Exponatul lunii august–Mitraliera
SCHWARZLOSE MO7/12

27.

Traditii rusesti. Expozitie de samovare

28.

Ars incognita. Fascinanta lume a unui
iconar din secolul XVIII

29.
30.

31.

Expoziție personală Lojze Kalinsek
Slovenia Myths and Legends
Un veac de la izbucnirea Primului razboi
mondial

Ioan Pop privit prin documente de arhivă.

Colaboratori
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Consiliul Raional Ialoveni, Republica
Moldova
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Mitropolia Ortodoxă a Clujului,
Maramureșului și Sălajului, Mănăstirea
Nicula, Mănăstirea Dragomirești, Biblioteca
Județeană Mureș, Complexul Muzeal Național
„Astra”, Sibiu, Institutul de Arheologie și
Istoria Artei, Cluj Napoca

Perioada

5 august 2014

6 august 2014ianuarie 2015

7-31 august 2014

Exponatul lunii septembrie – plăcuța de
blestem (tabella defixionis)

Expoziție
organizată la
Muzeul
Etnografic al
Transilvaniei

14 august 2014
Serviciul Judetean Alba al Arhivelor
Nationale

Muzeul Etnografic Reghin
Biblioteca Judeţeană Mureş

August 2014

- 26 august – 26
septembrie 2014;
- decembrie 2014

32..

Observaţii

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
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2 septembrie – 30.
09

Organizată la
Muzeul
Etnografic
Reghin și
Biblioteca
Județeană
Mureș

Nr.

Titlul

33.

Expoziție de carte - Domnitorul
Constantin Brâncoveanu ctitor al cărții
religioase

34.

Căile ferate din Transilvania în perioada
1867-1914

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Organizarea expoziției permanente
”Muzeul Principia”
Un veac de la izbucnirea Marelui Război
1914-2014
Expozitie aniversară 20 de ani de
cercetășie în Alba Iulia
Comoara regăsită. Portretele regale de la
Alba Iulia
Regii României în presa ardeleană:
articolele ziarului Unirea (Blaj, 18911911)
”Vințu de Jos în pictura lui Ghe. Suciu”

Colaboratori
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Muzeul de Artă Sacră ,, Reîntregirea,, al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia
Direcția Județeană Alba a Arhivelor Naționale
Muzeul Municipal ,, Ioan Raica,, Sebeș
Primăria Municipiului Alba Iulia
Muzeul Căilor Ferate Budapesta
Despărțământul ASTRA ,, Ioan Neagoe,,
Stremț-Teiu
CAR Teiuș
Primăria Orașului Teiuș

Perioada

4 septembrie 2014

4 septembrie 2014

SC Corint SRL

05.09 – 23.12.2014

Arhivele Naționale.Serviciul Județean Alba
Centrul Cultural Francez București
Organizația Națională Cercetașii României
Centrul Local Axente Sever Alba Iulia

19 septembrie – 20.
10

Primăria municipiului Alba Iulia

15.10 – 31.12.2014

Primăria Municipiului Alba Iulia
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
Naționale

15 octombrie 2014

5 octombrie 2014

24.10 – 15.11.2014

42.

Valori ale arhitecturii din centrul
Transilvaniei (judeţul Alba)

Muzeul Municipal Mediaş

01.11.2014 30.05.2015

43.

Exponatul lunii noiembrie - Intrarea lui

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

4 noiembrie 2014 –
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Observaţii

Nr.

Titlul

Colaboratori

Perioada

Mihai Viteazul în Brașov

Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia
Complexul Național Muzeal Astra Sibiu
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
Muzeul de Etnografie și Artă Populară Orăștie
Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș
Mănăstirea Ortodoxă ,, Buna Vestire,, Negraia
Pătrânjeni
Parohia Ortodoxă Cenade
Parohia Ortodoxă Dumbrava Marga
Parohia Ortodoxă Inuri
Parohia Ortodoxă Laz, Parohia Ortodoxă
Petrești
Parohia Ortodoxă Tărtăria

02. 12.

44.

Praznicarele Invierii, icoanele calendar
ale zugravilor din Laz

45.

Nicu Alifantis - printre gânduri, vorbe,
muzici, instrumente...

46.

47.
48.

Necropola din epoca
bronzului de la Sebeș
Organizarea expoziției permanente de la
Castel Sâncrai
Protopopiatul Ortodox Alba Iulia-Mărturii
din colecții și arhive

9 nov. – 31. 12.

18 noiembrie - 07.
12.

Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba

20 noiembrie 2014
– ianuarie 2015

20.11 – 23.12.2014
Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia
Serviciul Județean Alba al Arhivelor
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28 noiembrie - 18.
12.

Observaţii

Nr.

Titlul

Colaboratori

Perioada

Observaţii

Naționale
49.
50.
51.

52.

Retrospectiva Schweitzer-Cumpana / O
noapte la castel
Salonul Internațional de machete statice
Exponatul lunii decembrie- Icoana
Sfântului Nicolae de la Coșlariu

Maierii Balgradului, icoana mostenire
spirituala

53.

Rochia de bal. Jurnal de modă veche.
Perioada Victoriană

54.

Unirea cea Mare

29.11 – 30.11.2014
AMA, Primăria Municipiului Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Primăria Municipiului Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Cultură Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Asociația Prietenii Muzeului Unirii
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Cluj Napoca, Complexul Muzeal Bistriţa
Năsăud, Muzeul de Etnografie Braşov,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Maramureş Baia Mare, Biblioteca Centrală
Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Ministerul Culturii, Muzeul Național al
Carpaților Răsăriteni, Prefectura Covasna,
Centrul de Studii Europene CovasnaHarghita
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30 noiembrie 2014
2 decembrie 2014 –
05. 01. 2015

6 dec. 2014

02. 04. – 04. 05.

24.11.

Organizată în
spatiul
expozitional de
la Poarta aIII-a
La Muzeul
Naţional de
Istorie a
Transilvaniei
Cluj Napoca
La Prefectura
Covasna, Sf.
Gheorghe

Capitolul 2 –
SIMPOZIOANE, SESIUNI, COLOCVII, MESE ROTUNDE ORGANIZATE DE MNUAI:

Nr.

Titlul

1.
2.

Congresul tinerilor basarabeni
In memoriam Ion Gavrilă Ogoranu (1923-2006),
Ediția a IV-a
Colocviul ”150 de ani de la nașterea lui
Ion.I.C.Brătianu”
Conferința Internațională “Dying and Death in
18th-21st Century Europe”, ed. a VII-a
”Studii, cercetări şi abordări proiectare şi
execuţie în vederea consolidării, restaurării,
conservării şi punerii în valoare a vestigiilor
arheologice din Cetatea Bastionară de tip Vauban
Alba Carolina”
Conferința Internațională “Alcoholism and Other
Addictions. Psychological, Historical and
Therapeutical Issues”, ed. a VI-a

3.
4.
5.

6.

7.

Sesiunea naţională: „Unitate, continuitate şi
independenţă în istoria poporului român. 96 de
ani de la Marea Unire (1918-2014)

Colaboratori

Perioada

Fundația ” Ion Gavrilă Ogoranu”

3 aprilie 2014
22 mai

Colegiul HCC

20.08.2014

Universitatea “1 Decembrie 1918”
Alba Iulia
UNRMI
Primaria Municipiului Alba Iulia

4-6 sept. 2014

Universitatea „1 Decembrie 1918”
Alba Iulia
Universitatea „Babeș-Bolyai” ClujNapoca
Primăria Municipiului Alba Iulia
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05-07 septembrie
2014

14-16 nov. 2014

20-21 noiembrie
2014

Observaţii

Sala Unirii

Deschidere la Sala
Unirii

Capitolul 3 – PROIECTE ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE DE
PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL,
FINANȚATE DE TERȚI
Nr.
Crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.
11

Titlul

Finanţator/Parteneri

Responsabil din
partea MNUAI

Muzeul de istorie vie-Antiquitas
Proiectul BATS (Bronze Age
Transylvanian Survey), în
cooperare cu Universitatea din
Michigan (SUA)
Proiect de cercetare arheologică
sistematică a sitului de la Tărtăria
– Gura Luncii (iulie – octombrie
2014)

Primăria Mun. Alba Iulia

Anca Timofan

Universitatea din Michigan

Horia Ciugudean

Apulum – Mithraeum III Project
(2014)
Proiect de cercetare arheologică
preventivă și supraveghere
arheologică – Reabilitare Centru
istoric Timișoara (ianuarie –
octombrie 2014)
Proiect diagnostic arheologic,
autostrada Sebeș – Turda, lot 3
(august – septembrie 2014)
Proiect de supraveghere
arheologică pe tronsonul de cale
ferată Coșlariu – Vințul de Jos
(ianuarie – octombrie 2014)
Proiect de supraveghere
arheologică pe tronsonul de cale
ferată Vințul de Jos – Simeria, pe
teritoriul județului Alba (august –
prezent)
Proiect de cercetare arheologică a
siturilor de pe autostrada
Timișoara – Lugoj, lot 2
(septembrie – decembrie 2014)
Proiect de cercetare arheologică
a siturilor de pe autostrada Sebeș
– Turda, lot 3 (noiembrie –
prezent)
Proiect ”Civilizația preistorică,
romană și medieval timpurie în

Ministerul Culturii, Muzeul
Național Brukenthal,
Universitatea ”Lucian
Blaga” Sibiu
Princeton University
UBB Cluj-Napoca
IAIA Cluj Napoca

Cristinel
Fântâneanu
Gabriel Rustoiu
Constantin Inel

Primăria Municipiului
Timișoara

Constantin Inel

CNADR

Constantin Inel

Ministerul Transporturilor

Cristinel
Fântâneanu

Ministerul Transporturilor

Cristinel
Fântâneanu

CNADR

CNADR
Private
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Gabriel Rustoiu

Constantin Inel

Nr.
Crt.

12.

Titlul
județul Alba” – cercetari
arheologice preventive și
supravegheri arheologice pe
întreg teritoriul județului Alba, în
funcție de solicitări (întreg anul
2014)
Museikon. Un nou muzeu al
icoanei revitalizează o clădire
monumenst istoric la Alba Iulia
Mecanismului Financiar SEE
2009-2014

13

Mediation of Cultural Heritage
as an instrument of preservation
and access

14.

Sustaining, Empowering,
Accessing and Revitalizing
Cultural Heritage

15

16

17.

Finanţator/Parteneri

- proiect inițiat de Consiliul
Județean Alba în parteneriat
cu Muzeul Național al
Unirii, Arhiepiscopia
Ortodoxă de Alba Iulia și
Muzeul Universității din
Bergen (Norvegia)
- proiect inițiat de Muzeul
Universității din Bergen
(Norvegia) în parteneriat cu
Universitatea Catolică din
Leuven (Belgia), Colegiul
Lincoln din Oxford și
Muzeul Național al Unirii,
Alba Iulia
- proiect inițiat de Muzeul
Universității din Bergen
(Norvegia) în parteneriat cu
Universitatea Catolică din
Leuven (Belgia), Colegiul
Lincoln din Oxford, Muzeul
Național al Unirii din Alba
Iulia, Universitatea
Pontificală Gregoriana din
Roma și Universitatea din
Rijeka (Croația)

Roman Emperors Route /
“Cultural heritage as a tourist
DCC – Danube Competence
attraction in the Netherlands” –
Center Belgrad
study trip
Alba Iulia o istorie in imagini a
orasului prin strazile si
Primăria Municipiului Alba
monumentele sale, Universitatea
Iulia, Universitatea ”1
1 Decembrie 1918, Primaria Alba Decembrie 1918” Alba Iulia
Iulia
Determinarea caracteristicilor
Institutul de Cercetări pentru
fizice si compoziţionale ale
Instrumentație Analitică Cluj
speciei/speciilor minerale în
Napoca
122

Responsabil din
partea MNUAI

Ana Dumitran

Ana Dumitran

Ana Dumitran

Constantin Inel

Alexandru Știrban

Dan Anghel

Nr.
Crt.

18.

19.

20.

Titlul

Finanţator/Parteneri

scopul identificarii sursei de
provenienţă prin metode de
analiză mineralogice şi
petrografice. Analize ale
matricei de sol şi influenţa
acesteia asupra stării de
conservare a obiectelor metalice.
Cercetarea provenienței si
compoziţiei mortarelor cu lianţi
minerali din edificii antice sau
medievale.

Institutul de Cercetări pentru
Instrumentație Analitică Cluj
Napoca

Elaborarea şi experimentarea
metodelor de analiza
microscopică şi difractometrică
Institutul de Cercetări pentru
pentru ceramica si sticla.
Instrumentație Analitică Cluj
Determinarea caracteristicilor
Napoca
structural - texturale ale ceramicii
şi sticlei, precum şi a
parametrilor termici de ardere.
Cercetarea provenienței şi
Institutul de Cercetări pentru
tipologia obiectelor confecţionate Instrumentație Analitică Cluj
din roci
Napoca
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Responsabil din
partea MNUAI

Dan Anghel

Dan Anghel

Dan Anghel

Capitolul 4 – PROIECTE ŞTIINŢIFICE ȘI CULTURALE DE
PROMOVARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL
FINANŢATE DIN RESURSE PROPRII:

Titlul

2.

Bibliografia periodicelor vechi din
Biblioteca Veche a Muzeului
Program de cercetare etnografică

3.

Proiect de cercetare sociologică

4.

A cunoaște, a iubi patrimoniul
cultural al județului Alba.
Proiect ”Cercetare arheologică de
teren și aerofotografie în
Transilvania”

1.

5.

Data și
locul
Ianuariedecembrie
Ianuariedecembrie
Ianuariedecembrie
Ianuariedecembrie
Ianuariedecembrie
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Parteneri:
Biblioteca Națională a României

Rețeaua expozițiilor etnografice din
județul Alba
Universitatea Budapesta, Institutul de
Arheologie și Istoria Artei Cluj
Napoca

Capitolul 5 – PUBLICAȚII
1. Bălan G., Fântâneanu C., Anghel D., Necropola din epoca bronzului de la Sebeș. Catalog de
expoziție, Cluj‐Napoca, 2014.
2. Anghel D., Războaiele daco‐romane Ilustrate în machete II, Alba Iulia, 2014 (catalog de expoziție)
3. Armele războinicilor daci din Apuseni, Ighiu, 2014 (catalog de expoziție)
4. Gabriela Mircea, Smaranda Cutean, Vințu de Jos, evocat literar și pictural de Gheorghe Suciu, Alba
Iulia, Ed. Altip, 20144.Ionela Simona Mircea, ÎnSemn de biruinţă. La 190 de ani de la naşterea lui
Avram Iancu (1824‐1872). Patrimoniul muzeal în slujba regăsirii istoriei, Alba Iulia, Altip, 2014, 226
pagini.
5. Florin Bogdan, Maria Borzan, Diana Ciugudean, Simona‐Loredana Bogdan, … Scris‐am eu Protopop
Petru Maior …, Sibiu, ed. Astra Museum, 2014.

Pliante
‐ Comoara regasita. Tablourile Regilor Romaniei Mari de la Alba Iulia
‐ Maierii Balgradului, icoana mostenire spirituală

Studii Științice în reviste de specialitate
‐ 30 studii și articole publicate
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Capitolul 6 – LANSĂRI DE CARTE

1. Inimă, transplant, donare Ramona Băluțescu, ediția a ‐II a, expoziție de fotografii din operații pe
cord – 19 iunie 2014
2. Gheorghe Suciu Vințul de Jos, evocat literar și pictural de Gheorghe Suciu – 22 octombrie 2014
3. APVLVM Apulum LI ‐ Series Historia & Patrimonium 2014
4. Descoperiri arheologice din Catedrala Romano‐Catolică din Alba Iulia (1907‐1914) publicate în
1918 de Pesta Bela. Valorificarea unui inventar uitat
5. Drumul spre casă. Filip‐Lucian Iorga în Dialog cu Principele Nicolae al României
6. Fântâna de aur. Studiu monografic al comunei Almașu Mare‐autor Emilian Achim
7. Se întorc morții acasă ‐ Cornel Ciomâzgă
8. Comoara regasita. Portretele regale de la Alba Iulia
9. Ionela Simona Mircea, În semn de biruinţă. La 190 de ani de la naşterea lui Avram Iancu (1824‐
1872). Patrimoniul muzeal în slujba regăsirii istoriei, Alba Iulia, 2014, 226 pagini. (15 iunie 2014, Casa
memorială Avram Iancu, comuna Avram Iancu)
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Capitolul 7 – PROIECTE EDUCAȚIONALE
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Titlu
Tineri liceeni la Centrul National de Conservare
şi Restaurare a Cărţii Vechi- Seminarul ortodox
Mitropolit Simion Stefan
Proiect Eurodysse in parteneriat cu Consiliul
Judetean- stagiu de pregatire student Portugalia-7
luni
Pregatire profesionala in cultura- restaurare carte
veche- Muzeul Crisurilor Oradea

4.

Explorare in pictura- Scoala generala” Ion
Agarbiceanu”

5.

Atelierul de icoane- Scoala generala” Ion
Agarbiceanu”, Scoala nr 3 “Avram Iancu”

6.

Scoala altfel - Gradinita nr 15, Scoala nr 7,
Scoala generala nr 22 Timisoara
„Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă
documentară centenară”

7.

8.

Observații

,,Cu gentuţa la muzeu”

proiect derulat în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII „Ion
Agârbiceanu” Alba Iulia
proiect derulat în parteneriat cu următoarele grădiniţe: Grădiniţa cu
P. P. Nr. 8 Alba Iulia, Grădiniţa cu P. P. Nr. 9 Alba Iulia, Grădiniţa
,,Licurici” Alba Iulia, Grădiniţa ,,Dumbrava Minunată”Alba Iulia,
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Nr.
Crt.

Titlu

Observații
Grădiniţa Miceşti, Grădiniţa ,,Scufiţa Roşie” Alba Iulia

9.

,,155 de ani de la mica unire”

10.

„Alba Iulia capitala de suflet a românilor”

11.

,,Cetăți și… cetăți”

12.

,,Libertăţi si responsabilităţi într-un stat
democratic. lib & res pentru cetate”
,,Şcoala de vară 2014”

13.
14.
15.

Colindăm, colindăm, iarna
Lecție demonstrativă dedicată literaturii române
vechi, 29 octombrie 2014

proiect derulat în parteneriat cu Colegiul Economic ,,D. Pop
Marţian” Alba Iulia
proiect derulat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Mihai
Eminescu”. Structura Şard, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.
Şcoala Gimnazială Miceşti, Liceul cu Program Sportiv Sebeş.
proiect derulat în parteneriat cu Primăria comunei Ighiu. Biblioteca
proiect derulat în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Alba
Iulia
proiect derulat în parteneriat cu Centrul Catehetic ,,Doxologia”
Miceşti.
Colegiul Tehnic Apulum, Şcoala Generală „Mihai Eminescu”
cls. a IX-a Franceză intensiv a Colegiului Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia
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Capitolul 8 – PROIECTE DE PROMOVARE A CULTURII
8.1. Arta spectacolelor
Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titlul

Organizator

De vorbă cu Domnul – spectacol cu Dorel Vișan – 12 mai 2014
Concert David Pavlovits – 17 mai 2014
Concert coral- Chorale Au Choeur des Collines, Cottance- Franța ,Sala
Unirii – 11 iulie 2014
Piesă de teatru Curtea comedianților – 24 august 2014, Dilema Veche
Weekenduri în Cetatea Alba Carolina, 1 mai- 30 septembrie (22
reprezentații)
Spectacolul de sărbatori ai gărzii romane și dacice (două reprezentatii la
Școlile generale, nr. 6 și 7 și Căminul de bătrâni Alba Iulia)

CJ Alba
CJ Alba
CJ Alba
CJ Alba

8.2. Expuneri
1. Despre puterea de sacrificiu a românilor. Avram Iancu, eroul din Apuseni, Sala Unirii, 15 mai 2014, în faţa elevilor de la Colegiul HCC
2. La 190 de ani de la naşterea lui Avram Iancu (1824‐1872), 15 iunie 2014, Casa memorială Avram Iancu, comuna Avram Iancu
3. Horea şi Iancu, Câmpeni, 19 octombrie 2014, de Ziua Moţilor
4. Conferință Monumentele noastre – monumentele Europei, în cadrul Zilelor Câlnicului, Cetatea Câlnic, 30 mai 2014
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Capitolul 9 – ACTIVITĂȚI DE RESTAURARE, CONSERVARE,
CLASARE
9.1. Laboratorul de restaurare metale, ceramică, textile:
Piatră:
Statuie Hercules, Statuie Jupiter, Coordonare restaurare stelă funerară – TOTAL = 3 piese
Ceramică:
Vas suport Petresti
Vase ceramice Izvorul impăratului
Gâmbaș

1 piesă
2 piese
1 piesă

Metal:
Expoziția de bază ‐ epoca dacică
Achiziție Bulbuce epoca dacică
Gâmbaș
Răhău, inventare funerare, piese din fier, argint, sticla, chihlimbar
Pricaz, gladius fier
Diverse (monede, ceas, aplica bronz)

7 piese
17 piese
6 piese
14piese
1 piesa
3 piese
Total: 55 piese

Alte 70 de piese întregi și/sau fragmentare provenite de la Vinerea sunt finalizate sau în curs de
restaurare. S‐au restaurat materiale arheologice provenind din următoarele şantiere arheologice:
Zlatna ‐ 5 arme şi unelte dacice comfecţionate din fier.
Sebeş ‐ restaurare vas din prima varsta a fierului Hallstatt.
Rahău ‐ 5 sabii din fier de gepiz, 1 topor fier, 1 vârf. Suliţă, 8 vase ceramice
Cigaşe – restaurare vas hallstatian
Vinerea ‐ arme şi unelte din fier de provenienţă romană
Partoş ‐ 4 unelte din fier de provenienţă romană, 1 vârf de suliţă din fier
Alba Iulia „ Staţia de salvare”‐ asamblare farfurie romană
Alba Iulia „ Principia castrului Leg. a XIII‐a Gemina”‐ 2 boluri terra sigillata

Restaurare pictura:
1. Conservare – restaurare de icoane pe suport de sticla (s‐au efectuat operatiuni de desprăfuire,
verificare a agăţătorilor, dezasamblare, aplicare de tratamente, lipirea glăjii fragmentate, curăţarea
suportului lemnos, a glajii faţă, versou, recompunerea piesei prin reasamblare ‐ nr piese restaurate ‐ 23
2. Conservare – restaurare icoane pe support de lemn s‐au efectuat operaţiuni de desprăfuire,
aplicare de tratamente, indepărtare a depozitelor de murdărie, izolare a lacunelor cu val japonez ‐ nr.
piese ‐ 2
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3. Verificarea periodica a depozitului de icoane a MNUAI pt a verifica starea de conservare a pieselor.
Redistribuirea pieselor pe rafturi, in functie de dimensiuni
4. Conservarea unui tablou de mari dimensiuni –pictura pe panza ”Intrarea lui Mihai Viteazul in
Brasov
5. Reconditionarea unui ceas de turn, apartinand castelului de la Sancrai activitatea a presupus
refacerea vechiului tipar prin crearea unui şablon după care s‐a lucrat ulterior.
6. Fotografierea, manipularea si inregistrarea de date despre icoanele din depozitul Arhiepiscopiei din
Alba Iulia (peste 50 de piese).
7. Realizarea de replici pentru standul muzeului
8.Realizarea de miniiconite pentru protocol
Restaurare textile
Activitatea de restaurare: felon, 5 buc., epitrahil, 3 buc., stihar, 6 buc., manecute, 7 buc.,
acoperaminte de vase, 11 buc., procovat, 3 buc., aer, 2 buc., brau, 6 buc., sort, 1 buc., covor, 1 buc.,
mantia iancului, 1 buc., fragmente arheologice din piele (cureluse pentru coifuri, aplicatii pentru sabie,
etc.), 7 buc.
A fost recuperat un set de elemente care fac parte din veșmintele preoțești: 6 brâie, 4 mânecuțe, 2
stihare, 5 cruci, 4 icoane de prapor, 1 prapor; precum și piese etnografice: vestă de catifea și șorțuri.
Activitatea de conservare: obiecte textile religioase ‐ 38 buc; textile etnografice ‐ 15 buc. S‐a evaluat
starea de conservare a textilelor din colectia asociatiei "Maria Deac Poienaru Laz" și s‐au efectuat
tratamente de inlaturare a atacului de molii asupra unui numar de 30 piese confectionate din lana
apartinand acestei colecții.
ACTIVITATE DE EVIDENŢĂ ŞI CONSERVARE:
‐ întocmit situaţia pieselor muzeale din anul 2014
‐ reorganizare depozit etnografie şi depozit lemn (desprăfuire, aerisire, curăţenie)
‐ verificarea stării de conservare a pieselor din depozite şi expoziţii
‐ conservarea preventivă a pieselor textile din depozitul de etnografie al MNUAI, prin amplasarea de
substanţe insecticide (camfor)
‐ conservarea preventivă a pieselor textile din expoziţia de etnografie ‐ Sala Unirii prin amplasarea de
substanţe insecticide( camfor)
‐ pregătirea spaţiilor de depozitare pentru dezinsecţie.
‐ dezinsecţie generală (clădire Babilon/depozite, Sala Unirii/depozite)
‐ predat din depozitul de etnografie icoane pe sticlă pentru etalare în expoziţii temporare
‐ predat icoane pe sticlă la laborator restaurare
‐ predat din depozitele de preistorie, latene şi roman material arheologic pentru studiu şi etalare în
expoziţii temporare
‐ identificare piese arheologice (ianuarie, februarie); căutarea şi verificarea fişelor de obiect (roman,
preistorie, latene)
‐ evidenţa pieselor date spre cercetare sau deplasate în expoziţii
‐ întocmit confirmări muzee pentru piesele împrumutate
‐ tehnoredactat fişe piese arheologice
‐ verificat faptic şi scriptic piesele din expoziţia permanentă‐preistorie, latene, roman; tehnoredactat
listele de expoziţie.
‐ preluat piese arheologice preistorice, romane:depozitare, liste piese.
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‐ obiecte etnografice, expoziţiile etnografice ale judeţului
‐ obiecte etnografice, muzeul memorial Avram Iancu (selectarea tuturor obiectelor de factură
etnografică, tratarea celor din lână cu soluţii anti‐molii)
‐ coordonarea si participarae la actiunile de dezinsectie si deratizare generala a mnuai
‐ conservarea preventiva si curativa a 227 piese din spatiile expozitionale si nou introduse in muzeu ‐
92 de piese etnografice, 135 de piese tratate antifungic si cu insecticid
‐ intocmirea fiselor de conservare
‐ monitorizarea calitatii microclimatului si a starii de curatenie din spatiile muzeale
‐ intocmirea listei cu substantele chimice periculoase folosite si inaintarea documentatiei
‐ preluare piese MNUAI, itinerate din tara, la Alba Iulia
‐ ambalare piese pentru itinerare de la MNUAI la muzeele din tara
‐ deservirea cu materiale solicitate pentru personalul de specialitate din cadrul Muzeului Naţional al
Unirii şi din exterior
‐ transcris registru inventar în format electronic de la Colecţia Istorie medie 2200 numere de inventar
‐ transcris registru inventar în format electronic de la Colecţia Clişee fotografi 2350 numere de
inventar
‐ artă 120 de tablouri (denumire, dimensiuni, datare)
‐ coordonare activitate supraveghere și paza

9.2. Centrul Naţional de Restaurare a Cărţii Vechi:
Conservare: desprafuire 14 obiecte, intocmire de fise de conservare si propuneri de restaurare la 15
tiparituri ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia ‐ total 16. 240 pagini
Clasare: Obţinut donaţie de la colecţionarul privat: 3 colecţii de imagini stereoscopice, rare în colecţiile
muzeale româneşti, dintre care:
‐ colecţia de stereografii Life of Christ care cuprinde 24 de bucăţi,
‐ colecţia de fotografie stereoscopică Világaboru 1914‐1916 care cuprinde 48 de bucăţi,
‐ colecţia de fotografie stereoscopică editată de H. C. White Co. Publishers care cuprinde 17 bucăţi
la care se adaugă încă 5 fotografii stereoscopice din alte colecţii. Înregistrare colecţii in registrul inventar.
Completarea fişelor analitice de evidenţă şi declanşarea procedurii de clasare a cărţilor vechi în
Patrimoniul Cultural Naţional:
‐
71 fişe analitice de evidenţă
‐
71 expertize de specialitate
‐
71 dosare de clasare (rezultate comunicate verbal de către Ministerul Culturii – 10 piese în
categoria Tezaur 10 şi piese în categoria Fond; se aşteaptă răspunsul pentru încă 51 dosare).
Încheierea unui număr de 5 acte de donaţie şi înregistrarea unui număr de 40 de piese etnografice;
alcătuirea dosarelor de clasare în categoria juridică fond a 10 icoane pe lemn din colecția MNUAI;
alcătuirea dosarelor de clasare în categoria juridică fond a 68 de icoane pe lemn și sticlă din colecția
Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului Museikon.
Alcătuirea dosarului de clasare în categoria juridică tezaur a unei icoane din colecția Arhiepiscopiei
Ortodoxe de Alba Iulia, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului Museikon.

Capitolul 10 – ACTIVITĂȚI DE RELAȚII CU PUBLICUL
Deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului: au existat 330 de solicitări a 4800 volume ;
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Organizarea conferințelor de presă ;
Administrare blog: http://muzeuluniriialbaiulia.ablog.ro/; administrare cont de socializare
http://www.facebook.com/; administrare blog: http://apulumarchaeology.wordpress.com/; administrare:
www.facebook.com/Garda Apulum
Realizarea a 497 de ghidaje în Muzeu.
Primirea a 129.808 vizitatori (față de 91.608 în anul 2013).

Capitolul 11 – PARTICIPAREA LA TÂRGURI, FESTIVALURI,
CONCURSURI:
1. Târgul de carte Alba Transilvana, Ediția a VII‐a, 9 mai 2014
2. Concurs de istorie Cealaltă capitală, 11 aprilie 2014
3. Festivalul Roman Apulum 2014, 25‐27 aprilie 2014
4. Gala Vinurilor – 16 mai 2014
5. Festivalul Alb‐Umor, 30 mai‐1 iunie 2014
6. Festivalul Cetăților Dacice, Ighiu, Ediția a VIII‐a, 21 iunie 2014
8. Festivalul Dilema Veche, 22‐24 august 2014
9. Festivalul de Folk, 20‐23 noiembrie 2014
10. Legiunea a XIII‐a Gemina la Sighișoara, 10 aprilie
11. Festivalul Natale di Roma, 21 aprilie
12. Festivalul Transylvania History Day, 10‐11 mai
13. Zilele Clujului, 23‐25 mai
14. 10 ani de turism la Sălciua, 1 iunie
15. Festivalul Cetăților Dacice Ighiu, 20‐22 iunie
16. Festivalul Roman Zalău, 25‐26 iulie
17. Festivalul Roman Porolissumm, 16‐17 august
18. Festivalul Roman Călugăreni, 23‐24 august
19. Festivalul Antic Tomis, 29‐31 august
20. Festivalul Petzl Roc Băile Herculane, 13 septembrie
21. Toamna Cugireană, 21 septembrie
22. Dac Fest Simeria, 26‐28 septembrie
23. Hramul Orașului Chișinău, 14 octombrie
24. Weekenduri în Cetatea Alba Carolina, 1 mai‐ 30 septembrie (22 reprezentații)

Capitolul 12 – REFLECTAREA ACTIVITĂȚII MNUAI ÎN MASS‐
MEDIA:
Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia a apărut de 1.938 ori în presa scrisă tipărită și on‐line, în ziare şi
reviste din România (până în 4 decembrie).

134

CONCLUZII:
În cursul anului 2014, au fost organizate:
‐ 54 de expoziţii ( din 21 propuse);
‐ 7 simpozioane şi conferinţe dintre care 2 cu caracter internaţional;
‐ 29 manifestări din sfera artei spectacolului;
‐ 4 expuneri la diferite evenimente publice;
‐ s‐au derulat 25 proiecte ştiinţifice și culturale de promovare a patrimoniului cultural naţional
dintre care: 7 internaţionale, unul finanţate de MCPN, 5 prin Ministerul Transporturilor, 1 din
fonduri private, 7 de finanțate de alte instituții și 5 din resurse propri;
‐ 7 publicaţii și 30 de studii de specialitate;
‐ 15 proiecte educaţionale;
‐ 9 lansări de carte;
‐ au fost restaurate 16.240 de pagini carte și 224 de obiecte de patrimoniu din sticlă, metal, textile,
ceramică, pictură.
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Capitolul 1 – INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
În anul 2014, Biblioteca Judeţeană a realizat o bogată activitate culturală şi editorială, concretizată în
evenimente culturale apreciate de specialişti şi de publicul larg şi în editarea unor lucrări valoroase pe
plan naţional.
este
de
La
10
decembrie
2014,
fondul
de
publicaţii
deţinut
de
bibliotecă
237.619 volume, repartizat la sediul din strada Trandafirilor nr. 22 şi la filialele instituţiei, în valoare totală
de 1.105.786,60 lei.
Achiziţia de carte a adăugat colecţiilor existente, în anul 2014, un număr de 2.968 cărţi şi publicaţii în
valoare de 73.992,76 lei. Dintre acestea, 646 volume în valoare de 5.253,73 lei provin din donaţiile de
carte (de la diverşi cititori, autori, edituri, schimb interbibliotecar). Documentele (1.765 de titluri) au fost
prelucrate (catalogate, introduse 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
2014 se ridică la 100.172,66 lei.
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.
Rezultatele activităţii curente pot fi cuantificate cu ajutorul indicatorilor specifici de bibliotecă, şi anume:
numărul utilizatorilor activi, numărul cititorilor noi înscrişi, numărul volumelor difuzate, frecvenţa zilnică,
indicele de atragere la lectură.
În anul 2014 s‐au înregistrat următoarele valori ale acestor indicatori:
➢

Numărul utilizatorilor activi:

9.200 persoane;

➢

Numărul cititorilor nou înscrişi:

4.533 persoane;

➢

Frecvenţa totală a cititorilor în bibliotecă:

➢

Frecvenţa zilnică:

➢

Total volume difuzate:

➢

Indicele de atragere la lectură:

68.584 vizite;

aprox. 300 cititori/zi;
119.956 volume;
8,2 %

După cum se poate observa din graficul de mai jos, Analiza situaţiei ocupaţionale a
autilizatorilor relevă că procentul cititorilor care urmează o formă de învăţământ în curs
(elevi şi studenţi) se menţine ridicat pe ansamblul întregului an, el cunoscând doar
fluctuaţii temporare (scădere în timpul vacanţelor, creştere în perioadele de examene). Se
remarcă procentul încă scăzut al unor segmente ale populaţiei (funcţionari, muncitori,
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tehnicieni, alte categorii) spre care biblioteca va trebui să se orienteze în viitor, printr‐o
continuă diversificare a formelor de atragere la lectură.
700
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În ceea ce privește vârsta, ponderea cea mai ridicată o reprezintă cititorii cu vârste cuprinse între 15‐25 de
ani, urmaţi de cei până la 14 ani, apoi de cei cu segmente de vârstă între 26‐40 şi 41‐60, ponderea fiind
mai scăzută la segmentul de vârstă peste 61 de ani.

CLASIFICAREA UTILIZATORILOR DUPĂ VÂRSTĂ
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Numărul de vizite indică încărcătura zilnică a bibliotecarului în procesul cerere‐ofertă. Aceasta cu atât mai
mult cu cât solicitările venite din partea utilizatorilor sunt tot mai complexe, ele necesitând nu numai o
cultură generală vastă, ci şi abilităţi de utilizare a programelor informatizate, care să permită regăsirea
rapidă a informaţiei. În anul 2014 numărul de vizite a fost de 68.584, media zilnică fiind de cca 300
cititori / zi.
Prin intermediul serviciului de împrumut interbibliotecar a fost facilitat accesul publicului la colecţiile altor
biblioteci din România (publice şi universitare), în vederea satisfacerii cerinţelor de informare ale acestuia.
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LEGENDA:
Domeniul A : filosofie; religie; ştiinţe sociale; istorie.
Domeniul B: matematică; ştiinţe naturale; ştiinte aplicate; geografie
Domeniul C : limba; literatura; lingvistica
Domeniul D : generalităţi; artă; sport; biografii

În anul 20141 utilizatorii Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba au împrumutat la domiciliu şi au
consultat la sediu un număr de 119.956 volume, la care se adaugă 1.861 de publicaţii. Ponderea cea mai
mare a lecturii revine grupei 8, adică literaturii, lingvisticii, literaturii de referinţă (dicţionare, enciclopedii
etc) care reprezintă mai mult de jumătate din volumele difuzate. Un rol însemnat îl deţin ştiinţele sociale
(istorie, drept, economie, psihologie, sociologie, economie, management şi marketing), urmate de
ştiinţele exacte (matematică, fizică, chimie, biologie, geografie).
În ce priveşte limba în care sunt scrise publicaţiile solicitate, 114.870 sunt în limba română, iar 5.086 în
alte limbi (în special engleză şi franceză).
Interesul sporit pentru lucrările de referinţă, literatură, istorie, drept, ştiinţe sociale etc. este influenţat şi
de aria curriculară a instituţiilor de învăţământ, atât elevii, cât şi studenţii solicitând, în principal,
documente pentru informare şi studiu. Raportată la solicitările tot mai diverse, la concurenţa
reprezentată de alte medii de informare (presa scrisă, televiziunea, internetul) achiziţia de carte este
insuficientă, unele domenii de mare interes precum literatura străină contemporană, dreptul, ştiinţele
sociale şi cele aplicate având nevoie de o continuă actualizare şi completare.

1

Datele statistice sunt calculate la nivelul datei de 30 noiembrie 2014
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Capitolul 2 – ACTIVITATE METODOLOGICĂ ȘI DE PREGĂTIRE
PROFESIONALĂ
Un aspect foarte important al activităţii Bibliotecii judeţene îl reprezintă îndrumarea şi coordonarea
bibliotecilor municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ. Aceasta de concretizează în achiziţia de carte şi
asistenţa de specialitate acordată, în organizarea trimestrială a colocviilor profesionale, în deplasarea în
localităţile judeţului pentru sprijin efectiv, îndrumare şi control a activităţii bibliotecilor publice.
În perioada evaluată (anul 2014), personalul bibliotecii judeţene şi cel din bibliotecile publice din judeţul
Alba a participat la cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă şi conferinţe/seminarii organizate
pe plan central după cum urmează:
Program de perfecţionare/Schimb de
experienţă/conferinţe/ateliere

Număr persoane

Seminar: Practica implementării standardelor de control intern

2

Seminar: Control financiar preventiv

2

Conferinţa anuală a ANBPR

1

Biblioteca judeţeană a contribuit la desfăşurarea unor manifestări culturale în judeţ alături de bibliotecile
din localităţi precum: Sebeş, Aiud, Blaj, Ighiu, Bucium, Cut, Cenade, Cergău etc. Activitatea Bibliotecii
judeţene s‐a concretizat în distribuirea de carte către aceste biblioteci şi susţinerea unor evenimente
culturale pe plan local.
În contextul schimbărilor rapide produse în societatea informaţională, bibliotecarii trebuie să‐şi sporească
abilităţile de comunicare, competenţele IT, ei fiind mediatori între carte/informație și utilizatori. În acest
sens, s‐a continuat dezvoltarea serviciului BIBLIONET, livrându‐se noi cursuri IT pentru vârstnicii utilizatori
ai bibliotecii (70 utilizatori). Circa 380 de persoane au utilizat calculatoarele de la Centru de zi pentru
persoane vârstnice Alba Iulia în anul 2014 și un nou centru Biblionet a fost inaugurat la Șpring.
În anul 2014, în urma vizitelor pe teren la bibliotecile publice din judeţul Alba s‐a monitorizat evouţia
acestora: personalul, locaţia, dotările, fondul de carte existent etc.
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Capitolul 3 – MANIFESTĂRI CULTURALE; COLABORĂRI ȘI
SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ
Anul 2014 a fost foarte bogat sub aspect editorial. S‐a continuat proiectul derulat în cadrul Bibliotecii
Judeţene, proiect destinat punerii în circulaţia internaţională a operei blagiene cu:


Lucian Blaga, Ce aude unicornul, Iaşi, Editura Ars Longa, 2014 ‐ ediţie

multilingvă;


Lucian Blaga, Religie şi spirit, Editura Ardealul, 2014 ‐ ediţie anastatică;



Eugeniu Nistor , Lucian Blaga – Filosof al culturii, Editura Ardealul, 2014;



Cornel Moraru, Convergenţe metafizice în opera lui Lucian Blaga,

Editura Ardealul, 2014.
Lansarea acestor lucrări, alături de numeroase alte titluri aparţinând scriitorilor
din judeţul Alba, s‐a făcut în cadrul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, la
Sebeş şi Lancrăm şi la Târgul de carte ALBA TRANSILVANA, ediţia a VII‐a, iar o parte dintre ele au fost
prezentate la multe alte manifestări cu cartea din judeţ, din ţară, din Republica Moldova şi Serbia.

Pe lângă aceste volume, au mai fost editate şi lansate o serie întreagă de cărţi:


Aurel Pantea, Blanca. Fragmente din însemnările unui resentimentar – (ediţii succesive apărute la
Editura Arhipeleag XXI, Editura Tipo Moldova);



Aurel Pantea, Nimicitorul, Editura Tipo Moldova;



Constantin Cubleşan, Grăbeşte‐te încet ‐ 75 , Editura Eikon, 2014;



Ion Mărgineanu, Cerneala frigului sau descompunerea iluziei. Editura, Grinta;



Ion Mărgineanu, Lăsând tăcerea să vorbească, Editura Grinta;



Dumitru Mălin, Târziu, la capătul speranţei, Editura Ema Books;



Sebastian Bazilescu, Microdicţionar etimologic explicativ, Editura Altip;



Sonia Elvireanu, Rodica Braga: reprezentarea interiorităţii, Editura eLiteratura;



Sonia Elvireanu, Între Răsărit şi Apus, Editura Ars Longa;



Ion Buzaşi, Scriitori români şi Blajul, Editura Altip;



Ştefan Dinică, Mişcarea, Editura Unirea;



Madrigaluri, epigrame şi catrene, Editura Unirea.
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Evenimente culturale desfăşurate sub egida Bibliotecii Judeţene în anul 2014:


15‐31 ianuarie 2014 CONSTELAŢIA EMINESCU şi ZIUA CULTURII NAŢIONALE


15 ianuarie, Alba Iulia, Bustul lui Mihai

Eminescu de pe Aleea Scriitorilor ‐ Remember Mihai
Eminescu ‐ Depunere de flori şi coroane . Evocări şi
momente artistice. Au participat reprezentanţi ai
instituţiilor publice, de cultură şi învăţământ, ai
asociaţiilor culturale din judeţul Alba, scriitori,
bibliotecari, publicul larg


27 ianuarie 2014, Alba Iulia, Biblioteca

Judeţeană, Evenimentul „O tragedie a secolului XX:
HOLOCAUSTUL”, ediţia a VI‐a (sesiune de comunicări, întâlniri cu reprezentanţii comunităţii
evreieşti din Alba Iulia, expoziţii de carte şi documente, prezentări de machete şi planşe realizate de
elevii de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia)


20 februarie 2014, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Spectacol‐concurs „Timeless

Moments with Caragiale”, ediţia a 7‐a


28 februarie 2014, Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, Lansare de carte: Aurel

Pantea, „Nimicitorul”


20 martie 2014, Casa de Cultură a

Sindicatelor din Alba Iulia, Lansare de carte:
Dumitru Mălin, „Târziu, la capătul speranţei”


27 martie 2014, Casa de Cultură a

Sindicatelor din Alba Iulia


Cafenea culturală: „De dragoste, de

primăvară”

18‐20 martie 2014 ZILELE

FRANCOFONIEI LA ALBA IULIA. Manifestări
cultural‐artistice

dedicate

francofoniei.

Activităţi realizate în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba prin Asociaţia Alba‐Manche Împreună
(AMI), Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba
Iulia, Liceul de Arte Alba Iulia, Colegiul Economic „D.P. Marţianul”Alba Iulia, Asociaţia Cultur Art;


7‐11 aprilie 2014, Biblioteca Judeţeană – Programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ediţia

2014 : vizite ghidate, dezbateri, activităţi interactive, momente artistice cu copii şi tineri din judeţ
(peste 400 de participanţi) ;

142


9‐11 mai 2014 –
TÂRGUL DE CARTE ALBA
TRANSILVANA, ediţia a 7‐a ‐
Deschiderea
oficială
a
Târgului de carte Alba
Transilvana s‐a bucurat de
prezenţa unor personalităţi
de seamă ale culturii
româneşti şi europene, de
cea
a
reprezentanţilor
autorităţilor judeţene şi
municipale, a editorilor şi
publicului iubitor de carte.
Cu toţii au apreciat faptul că
un eveniment cultural destul
de tânăr a reuşit să
cucerească rapid o faimă atât de mare încât, la această a şasea ediţie, să reuşească să strângă peste 60
de edituri din ţară şi străinătate şi mai mult de 100 de
personalităţi ale vieţii culturale.
Au existat, de asemenea, ateliere de creaţie pentru copii,
recitaluri de poezie şi muzică, expoziţii de artă plastică,
concursuri, sesiuni de autografe şi art happening.

FESTIVALULUI
INTERNAŢIONAL
„LUCIAN
BLAGA”, EDIŢIA XXXIV, 9‐ 10 MAI 2014 s‐a bucurat de
prezenţa unor personalităţi de seamă ale culturii,
diplomaţiei şi artei româneşti. S‐au editat şi prezentat
lucrări valoroase din opera blagiană, au avut loc
momente artistice deosebite, concursuri de creaţie, depuneri de flori şi evocări ale vieţii şi operei
scriitorului.
Sesiunea de comunicări a fost organizată în colaborare cu
ACADEMIA ROMÂNĂ, CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA şi
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA.

30‐31 mai 2014, Alba Iulia, FESTIVALUL ALB‐
UMOR, ediţia a 5‐a


7‐8 iunie 2014, Alba Iulia, Colocviile romanului

românesc contemporan cu tema „Miza romanului
românesc de azi”


26 iunie 2014, Cafenea culturală iunie



3 august 2014, Alba Iulia, EVOCARE ION

LĂNCRĂNJAN‐ 86


22‐24 august 2014, Alba Iulia, FESTIVALUL

DILEMA VECHE
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Cafenea culturală aniversară,



E TIMPUL TOAMNEI DIN NOI...



20 noiembrie 2014, Sala Unirii din Alba Iulia ‐ Gala poeziei române contemporane;



27 noiembrie 2014, Alba Iulia, Cafenea culturală: Împreună – oameni, fapte, cărţi



Alba Iulia, Hotel Cetate, decembrie 2014: Premiile Revistei „Discobolul”



Proiectul DACĂ E JOI E POEZIE ŞI CAFEA, destinat iubitorilor de poezie, iniţiat de Biblioteca

Judeţeană, cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi derulat împeună cu partenerii, ArtCafe Downtown
şi Librăria Humanitas s‐a bucurat de prezenţa unui număr constant al creatorilor din Alba Iulia,
precum şi de cea a unor invitaţi speciali.


Luna iunie este dedicată activităţilor culturale şi educative desfăşurate de Biblioteca

Judeţeană împreună cu şcolile şi grădiniţele din municipiu şi judeţ. În anul 2014 s‐a derulat o
întreagă gamă de activităţi destinate copiilor, prin intermediul BIBLIOBUZULUI

O activitate susţinută a Bibliotecii Judeţene Lucian Blaga Alba este dedicată comunităţilor
româneşti de peste hotare.
Schimburile culturale cu Republica Moldova şi Serbia sunt, an de an, mai complexe şi dinamice.
Vizitele reciproce, proiectele culturale comune, donaţiile de carte românească, taberele de lectură
sunt relevante pentru buna colaborare dintre judeţul Alba şi regiuni similare din Republica Moldova
şi Serbia.
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Tineri din Republica Moldova
în tabără la Arieşeni

Schimburi culturale cu
Institutul Cultural al Românilor din Voivodina

În anul 2014 Biblioteca Judeţeană a susţinut peste 44 de parteneriate cu şcoli, instituţii de cultură,
organizaţii şi asociaţii din ţară şi străinătate concretizate în numeroase proiecte culturale şi
educaţionale ‐ peste 300 de evenimente, în ţară şi străinătate.
O susţinere consistentă a activităţilor organizate, dar şi a acţiunilor publicitare pentru a spori
vizibilitatea şi pentru a întări identitatea instituţiei am existat din partea mass‐mediei. Prin articole,
reportaje, interviuri, comunicate s‐a conturat, s‐a întreţinut şi s‐a întregit consistent imaginea
Bibliotecii Judeţene, atât în comunitatea locală, cât şi în cea profesională. Peste 100 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 întregului an, cu reflectare calitativă bună a
activităţilor ei, diseminat nu doar pentru albaiulieni, ci şi pentru utilizatorii şi partenerii potenţiali
din ţară şi de peste hotare.
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Capitolul 1 – PROIECTE 2014
2.1. Gesturi pentru toți
Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în principal copiii
din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități. S‐au prezentat
astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua Națională a României 1
decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş Crăciun. (Anexa 1)

2.2. Poveşti noi pentru copii
În acest program teatrul îşi propune montarea a două premiere pe stagiune pentru îmbogăţirea
repertoriului instituţiei. În anul 2014 au fost realizate două premiere: PUNGUȚA CU DOI BANI, PRINȚESA
ZULUFINA, diversificând astfel oferta culturală pentru public. (Anexa 2)

2.3. Prefaţa Festivalului internaţional de teatru
Acest program reprezintă un preambul al festivalului de teatru de la Alba Iulia. Anul acesta în prefața
festivalului au avut loc trei evenimente: PRINȚESA ZULUFINA ‐ spectacol pentru copii, QUARTET ‐
spectacol pentru adulți, SĂ CREZI, SĂ IUBEȘTI, SĂ DĂRUIEȘTI... Adela Mărculescu ‐ lansare de carte (Anexa
3).

2.4. Festivalul internaţional de teatru Povești Alba Iulia
Prezenţa mare a spectatorilor în cadrul acestui eveniment ne‐a demonstrat că acest program trebuie
continuat, devenind astfel o tradiţie a oraşului şi a judeţului. Comunitatea a răspuns pozitiv prin prezenţa
masivă în sălile de spectacol. Prin acest festival se doreşte dezvoltarea vieţii culturale a oraşului şi a
turismului cultural în regiune. Atât participanţii, cât şi publicul spectator, emit aprecieri foarte bune cu
privire la acest festival. Totodată se încearcă educarea publicului prin oferirea unor evenimente de înaltă
calitate artistică, prin prezenţa unor personalităţi culturale naţionale şi internaţionale. Au avut loc
următoarele evenimente (Anexa 4) :
‐ 22 spectacole de teatru
‐ 2 concerte
‐ 3 ateliere de creație
‐ 6 conferințe de presă
‐ 2 expoziții (păpuși, fotografie)
‐ 5 lansari (carte)
‐ 1 proiectie film
‐ 1 lansare revistă SCENA.RO
‐ 3 conferințe (discuții publice ale unor personalități artistice).
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ALUL SUB CĂ
ĂCIULA LUI GUGUȚĂ,
G
CH IȘINĂU, REPUBLICA MOLLDOVA, mai 22014
‐ FESTIVA
‐ FESTIVA
ALUL INTERN
NAȚIONAL DE TEATRU EU
UROMARION
NETE, Arad, octombrie
o
20014
‐ FESTIVA
ALUL INTERN
NAȚIONAL DE TEATRU PU
UCK, Cluj Nap
poca, octombrie 2014
‐ FESTIVA
ALUL DE TEA
ATRU PENTRU
U COPII, Ora dea, octomb
brie 2014
‐ FESTIVA
ALUL INTERN
NAȚIONAL DE TEATRU GU
ULLIVER, Gallați, noiembrrie 2014
‐ FESTIVA
ALUL INTERN
NAȚIONAL DE TEATRU BU
UCURII PENTTRU COPII, Bu
ucurești, noi embrie 2014
4
‐ FESTIVA
ALUL NAȚIONAL DE MUZZICĂ FOLK ZIU
UA DE MÂIN
NE ALBA IULIA
A, noiembriee 2014
Spectaco
olul „Zulenka” selecțion
nat la Festivvalul Internaațional al Te
eatrelor de Păpuși SUB CĂCIULA LU
UI
GUGUȚĂ
Ă, Chișinău, Republica
R
Mo
oldova obținnând două prremii:
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1. Premiul „Pentru sccenografie”
2. Premiul „Pentru in
nterpretare” – dnei Ama lia Pop

2.8. O po
oveste înttr‐o poezzie
Acest prroiect aniversează Ziua Mondială
M
a TTeatrului de Animație. Evvenimentul eeste realizat în colaborarre
cu Biblio
oteca Județeană Lucian Blaga
B
Alba, c are aniverse
ează la acceași peroadă ZZiua Mondială a Poeziei. A
fost prezzentat spectacolul PUNG
GUȚA CU DO
OI BANI, regiaa Gabriel Apostol. Micii sspectatori prezenți în sala
de specttacol au avutt ocazia să sttea de vorbăă cu actorii teatrului care
e le‐au prezeentat scena și
ș păpușile din
spectaco
ol. Totodată Biblioteca Județeană LLucian Blagaa Alba i‐a premiat cu ddiplome și cărți
c
pe cop
piii
participaanți la concursul de poezie organizat cu această ocazie.
o

2.9. Expoziție de pictu
ură și
concert ÎNTRE
E DOUĂ LUMI.
L
Proiecctul a fo
ost realizzat de
către Centru Augustin Bena,
Teatrul d
de Păpuși, fiiind la a III‐a ediție în
calitate d
de partener în
î organizare
e.

2.10. Producțiia Festiva
alului
de Fo
olk ZIUA
A DE MÂINE
M
2014
concrettizată
printr‐un
p
evenimeent în care au fost pre
ezentate
momentte de animațție, proiecție
e și lumini. SSpectacolul de
d animație cu
c titlul DUPPĂ MELCI a fost
f
realizat în
î
colaboraare cu muziciianul Nicu Allifantis.

2.11. T
Teatru ga
azdă
Teatrul de Păpuși „Prichindel” a găzduit și
proiectee culturale produse în afara
teatruluii:
‐ Spectacolul DOM
MNUL DE CIOCOLATĂ,
C
Teatrul M
Municipal Baaia Mare
‐ Spectaccol de teatru
u și publicitatte ‐ LUMINI,
CAMERĂ
Ă, PUBLICITTATE, Unive
ersitatea 1
Decembrie Alba Iuliaa
‐ spectaccol de muziccă și dans, Scoala Maria
Brudan
A
‐ spectaccol de muzică, Asociația Azuria
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