
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
u l l a m c o r p e r 
s u s c i p i t 
lobortis nisl ut 
a l iquip ex ea 
c o m m o d o 
consequat. Duis 
autem vel eum 
iriure dolor in 
h e n d r e r i t i n 
vulputate velit 
esse molest ie 
consequat, vel 
illum dolore eu 
feugiat nulla 
facilisis at vero 
e r o s e t 
a c c u m s a n e t 
i u s t o o d i o 

dignissim 
q u i b l a n d i t 

p r a e s e n t 
luptatum zzr i l 
delenit augue 
duis dolore te 
f e u g a i t n u l l a 
facilisi. Nam liber 
t e m p o r c u m 
s o l u t a n o b i s 
eleifend option 
c o n g u e n i h i l 

i m p e r d i e t 
d o m i n g i d 

q u o d m a z i m 
placerat facer 
possim assum. 
Typi non habent 
c l a r i t a t e m 
insitam; est usus 
legentis in iis qui 
f a c i t e o r u m 
c l a r i t a t e m . 
Investigationes 

TYPI NON HABENT 
 CLARITATEM INSITAM; EST USUS LEGENTIS IN 

IIS QUI FACIT EORUM CLARITATEM.  
TYPI NON HABENT 

 CLARITATEM INSITAM; EST USUS LEGENTIS IN 
IIS QUI FACIT EORUM CLARITATEM.  

TYPI NON HABENT 
 CLARITATEM INSITAM; EST USUS LEGENTIS IN 

IIS QUI FACIT EORUM CLARITATEM.  
TYPI NON HABENT 

 CLARITATEM 
INSITAM; EST 

USUS 
LEGENTIS IN 
IIS QUI FACIT 

TYPI NON HABENT CLARITATEM INSITAM; EST 
USUS LEGENTIS IN IIS QUI FACIT EORUM 

CLARITATEM. INVESTIGATIONES 
DEMONSTRAVERUNT LECTORES LEGERE ME 

LIUS QUOD II LEGUNT SAEPIUS. CLARITAS EST 
ETIAM PROCESSUS DYNAMICUS, QUI SEQUITUR 

MUTATIONEM CONSUETUDIUM LECTORUM.

M A G A Z I N E

I N V E S T I G AT I O N E S  
D E M O N S T R AV E R U N T   
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Centrul Cultural Castel Sâncrai 
după reabilitarea realizată de Consiliul Județean Alba 

Sursa: www.castelsancrai.ro

http://www.castelsancrai.ro
http://www.castelsancrai.ro


Ultimul an a reprezentat o perioadă marcată 
de numeroase schimbări, la nivel național și 
internațional, cu răsturnări bruște de situație 
și provocări multiple. Cu toate acestea, 
județul Alba și-a păstrat ritmul de dezvoltare, 
acțiunile întreprinse în ultimii ani, alături de 
colegii mei, consilierii județeni, constituind o 
bază solidă pentru o creștere continuă. 

    
Am păstrat ritmul de muncă 
alert, ce ne-a permis să 
atingem obiective foarte 
importante și Consiliul 

Județean a rămas aceiași 

instituție fanion,  

menținându-și importanţa  

binemeritată în relația cu 
autorităţile administraţiei 

locale şi centrale.  
Relația cu cetățenii s-a îmbunătățit constant, iar 

vizibilitatea  și importanța județului Alba, la nivel național  
au crescut.

Activitatea CJ în câteva cifre:

O echipă unită, dedicată 
comunității

Prin modul său de acțiune, Consiliul 
Județean Alba a dovedit că este aliatul 
administrațiilor locale, comportându-se ca 
un partener de succes pentru realizarea 
proiectelor de dezvoltare. 

Dialogul deschis și respectarea părerii 
fiecăreia dintre  forțele politice reprezentate 
în Consiliu au creat o atmosferă de bună 
cuviință și încredere, permițându-ne să ne 
ocupăm în primul rând de administrație.

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba

În cursul anului 
2015, Consiliul 
Județean Alba s-a 
întrunit în  19 ședințe 

din care 12 ordinare, 
6 extraordinare şi o 
ședință de îndată.  
Au fost adoptate 217 
hotărâri. 
În exercitarea 
atribuțiilor sale 

legale, Președintele 

Consiliului Județean 
Alba a emis 657 de 
dispoziții. 
Pe parcursul anului 
2015 au fost culese, 
corectate şi tipărite 
19 numere ale 
Monitorului Oficial al 
Județului Alba. 
Acestea cuprind 221 
hotărâri emise de 

Consiliul Județean 

Alba, 90 dispoziții 
emise de Președinte. 

Conducerea 
Consiliului 
Județean a 
acordat 
peste 50 de 
audiențe, la 
sediul instituției. 

Prin Registratura 
Generală au fost 
înregistrate 25.265 

de 
documente, 
dintre care 
14.220 de  
înregistrări 
reprezintă 
intrări.  

Au fost expediate 
18.456 de plicuri.

Stabilitate și creștere



direcţia
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I.1. Arii Protejate

Consiliul Județean Alba a implementat în 

perioada mai 2012 ‒ decembrie 2015 proiectul 
“Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 
Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa”, proiect 

finanțat prin Programul Operațional Sectorial (POS) 

Mediu, Axa prioritară 4, din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). 

Potrivit Planului anual de informare și 

publicitate, în anul 2015 au fost realizate mai multe 
acțiuni destinate îndeplinirii obiectivelor stabilite 

prin proiect. 

•Au avut loc 5 dezbateri publice ale 
Planurilor de management ale siturilor 
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 
Frumoasa;  
• Peste 250 de reprezentanți ai 

grupurilor interesate au participat la 
dezbaterile publice organizate în cadrul 
proiectului; 

• Planul de management a fost acceptat 
de majoritatea factorilor interesaţi;  

• A fost realizat și difuzat un film 

documentar de 30 minute;  
• S-a amplasat un panou temporar și 

apoi o placă permanentă pentru a asigura 
vizibilitatea proiectului; 

•  S-au realizat 3 conferințe de presă și 

au fost transmise comunicate de presă; 
•  S-au realizat 3 articole de presă. 
Activităţile de informare şi publicitate privind 

proiectul au fost monitorizate şi evaluate în constant 

pe întreaga perioadă a anului 2015, pentru a se 
asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.  

Astfel, pentru fiecare activitate s-a constatat 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de monitorizare 
stabiliți pentru anul 2015 și atingerea rezultatelor 

așteptate ca urmare a finalizării contractelor de 

servicii pentru publicitate. 
La nivelul întregului proiect, toți indicatorii au 

fost îndepliniți și toate rezultatele așteptate au fost 

atinse în perioada de implementare. 

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba

Sit de importanță europeană
Situl de importanță comunitară  „Frumoasa” este al 
treilea ca mărime la nivel național și este compus din:

- 11 tipuri de habitate de 
interes comunitar din care 3 
prioritare, cu o acoperire 
estimată la 68,31% din 
suprafața SCI „Frumoasa”;

- 25 de specii de interes 
comunitar din care 4 specii 
de mamifere (urs, lup, râs și 
vidră), 2 specii de amfibieni, 
3 specii de pești, 11 specii 
de nevertebrate și 5 specii 
de plante (3 specii de 
mușchi și 2 specii de plante superioare).
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I. 2. Compartimentul 
Suport de 
Implementare

Principalele activităţi desfășurate în cursul 
anului 2015, sunt:  

 Programul „Intelligent Energy ‒ Europe 
(IEE)” 

În anul 2015 ALEA și-a continuat activitatea 
curenta, prin valorificare experienței acumulate 
desfășurând atât activităţi în continuare cât și 
activităţi și inițiative noi. 

Compartimentul Suport implementare a 
acordat sprijin Agenției Locale a Energiei Alba, 
desfășurând o serie de acțiuni comune, cu scopul de 
a contribui la promovarea proiectelor de eficientă 
energetică şi de valorificare a resurselor 
regenerabile de energie.  In acest sens, s-a asigurat 
colaborarea cu ALEA în vederea depunerii spre 
finanțare a unor proiecte comune (SIMPLA și 
Invest2Save).  

Proiectul Simpla a fost selectat spre finanțare, 
urmând a fi realizate demersurile necesare în 
vederea semnării contractului de finanțare. 

Suport de specialitate pentru proiectul 
MUSEIKON 

În cursul anului 2015, compartimentul Suport 
de implementare a asigurat demararea, respectiv 
continuarea unor activităţi prevăzute în proiect, 
dintre care menționăm:  

• proceduri de achiziție publică pentru 
achiziționarea serviciilor de lucrări necesare 
restaurării clădirii propuse ca noul sediu Museikon,  

• participarea în comisii de predare,  
• predare obiecte necesar a fi restaurate,  
participări la expoziții organizate în cadrul 

proiectului etc. 

„Amenajare şi împrejmuire curte Castel 
Sâncrai” 

Domeniul Castelului Sâncrai este situat în 
localitatea Sâncrai din județul Alba, aflându-se pe 
malul Mureşului. Construcția inițială a fost ridicata 
în anul 1805 pentru familia Kemeny . De-a lungul 
timpului a suferit diverse modificări care au 
schimbat mai mult sau mai puțin forma inițială . 

   La momentul actual Castelul Sâncrai este în 
întregime reabilitat, dar domeniul castelului a rămas

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba
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neamenajat, nefiind posibilă utilizarea acestuia 
pentru activităţi exterioare clădirii. 

Dorind sa fie redate întregului domeniu 
funcțiunile de utilitate ‒ evenimente culturale, dar și 
de estetic și de punere în valoare a monumentului 
istoric, se urmărește obținerea unei soluţii optime de 
amenajare a spațiilor exterioare astfel încât acestea 
să reprezinte în totalitate stilul arhitectural al 
domeniului concomitent cu asigurarea funcțiunilor 
propuse prin prezenta tema de proiectare, având la 
bază principii moderne de  proiectare arhitecturală 
şi peisagistica.  

Prin reamenajarea şi modernizarea curții 
Castelului Sâncrai s-a intenționat păstrarea stilului şi 
concepției arhitectural peisagistice inițiale dar cu 
îmbunatățirile şi reabilitările necesare unei bune 
funcționări şi întrețineri a domeniului, scopul final al 
acestei inițiative fiind crearea unui spațiu de 
evenimente culturale. 

S-a dorit redarea parcului a valorii pe care se 
presupune ca a avut-o la înființare și pe care din 
diverse motive nu a putut-o păstra în decursul 
ultimelor decenii, în contextul funcțiunilor propuse - 
șpații pentru desfășurarea unor evenimente culturale 
outdoor şi indoor.  

Ca urmare a încheierii contractului de servicii 
de proiectare, s-au făcut demersurile necesare în 
vederea punerii la dispoziția proiectului a întregii 
suprafețe disponibile, inclusiv a clădirilor aferente, 
în vederea maximizării posibilităților de utilizare a 
spatiilor, cu scopul de a realiza în condiții optime  
evenimentele preconizate. 

„Planul de menţinere a calităţii aerului” 
la nivelul judeţului Alba 

La solicitarea  Ministerului  Mediului Apelor şi 
Pădurilor, Consiliul Județean Alba a demarat 

procedura de elaborare a „Planului de menținere a 
calității aerului” la nivelul județului Alba, prin 
constituirea Comisiei Tehnice formată din 
reprezentanți ai instituţiilor şi autorităţilor publice 
locale sau județene din domeniul silvicultură, 
sănătate, transport, agricultură, ordine publică, 
statistică, Politia Română şi orice alt organism cu 
responsabilități în domeniu, dacă este cazul.  

În vederea îndeplinirii atribuțiilor comisiei, s-a 
întocmit Regulamentul de Organizare și Funcționare 
a acesteia. 

Activitatea Consiliul Tehnico-economic 

S-au eliberat un nr. de 10 avize de către 
Consiliul Tehnico-economic constituit la nivelul 
Consiliului județean la solicitarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor Alba. Acestea au 
fost acordate în urma analizării de către consiliu a 
documentației depuse în acest sens. Astfel, avizele 
eliberate au avut în vedere: 

• Construirea de stație de transfer deşeuri 
menajere la Tărtăria; 

• Construire de stație de transfer deşeuri 
menajere în localitatea Blaj; 

• Închiderea depozitelor de deşeuri menajere 
neconforme de la Aiud, Alba Iulia, Abrud, Blaj, 
Câmpeni, Cugir şi Ocna Mureş; 

Construirea centrului de management integrat 
al deşeurilor de la Galda de Jos.

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba
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I.3.  Serviciul TURISM
Activitatea din anul 2015 a Serviciului Turism s-a axat pe trei mari componente: evenimente, 
materiale promoționale și dezvoltare.

A. COMONENTA EVENIMENTE 

Pentru a prezenta zestrea turistică a judeţului Alba, 
cu ocazia celei de a XI-a ediții a Târgului Național 
de Turism Rural Albac 2015, Consiliul Judeţean 
Alba prin Serviciul turism, a organizat, în perioada 
03 ‒ 06 septembrie 2015, un INFOTRIP în județul 
Alba (pe traseul: Alba Iulia, Colţeşti, Rimetea, 
Sălciua, Lupşa, Albac și Arieşeni). Evenimentul 
destinat exclusiv agențiilor de turism, a constituit un 
important instrument de cunoaştere, precum şi de 
creare de legături între cerere şi ofertă pe piaţa 
turistică. 
S-a urmărit documentarea la faţa locului cu privire 
la atracţiile turistice locale, respectiv obiective 
culturale, valori ale patrimoniului cultural imaterial, 
tradiţii şi obiceiuri, atracţii naturale ale zonei. De 
asemenea, s-a pus accent pe atmosfera şi specificul 
destinaţiei, prin crearea de legături între structurile 

de primire turistică şi agenţiile de turism. 
Participarea agențiilor de turism s-a realizat pe 
baza unui formular de înscriere, în limita a 70 de 
persoane (2 persoane/agenție), în ordinea 
înscrierilor, astfel că din 67 de agenții care au 
transmis formular, au participat primele 36 de 
agenții.

100 de ani de la        
Marea Unire
Consiliul Județean Alba a început promovarea 
conceptului „100 de ani de România 1918-2018” 
integrându-l în oferta turistică a județului Alba. 
La Târgul de Turism al României a fost amenajat 
un stand special cuprinzând  personaje istorice, o 
reconstituire a veșmintelor lui Mihai Viteazul 
precum și replici ale mandatelor pe care le-au 
primit cei 1.228 de delegați pentru participarea la 
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 
1918, în baza cărora s-a votat unirea 
Transilvaniei cu România.

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba
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La Centrul Cultural Castel Sâncrai au 
fost organizate, împreună cu 
instituțiile subordonate ‒ Teatrul de 

Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 

și ONG-uri ‒ evenimente de 

promovare a județului Alba, printre 

care putem aminti: Gala Vinurilor 
Alba, ediția a III-a, deschiderea 

Festivalului Internațional de Teatru 

Povești, ediția a X-a, Simpozionul 

„Patru decenii de conservare și 
restaurare a Patrimoniului Cultural 
Național”.

Ofertele turistice ale 
județului Alba au fost 
prezentate cu succes la 
ediția de toamnă (a 
XXXIV-a) a Târgului de 
Turism al României 
(TTR), desfășurat la 
Centrul Expozițional 
ROMEXPO din 

București între 12-15 
noiembrie 2015.  
În ceea ce privește 
județul Alba, acesta a 
fost reprezentat prin 
intermediul a două 
standuri expoziționale. 
Unul a fost standul de 

promovare a județului 
Alba, în care au expus 
centrele de informare 
turistică din Albac, 
Câmpeni, Șugag, 
Zlatna, precum și 
Serviciul Turism al 
Consiliului Județean 
Alba. În acest mod, 

toate zonele turistice 
ale județului Alba au 
putut fi reprezentate 
integral prin 
materialele de 
promovare expuse 
(pliante, broșuri, 
fluturași, fotografii, 

filme). Nu departe de 
standul de promovare 
al județului s-a aflat 
standul de promovare 
a 100 de ani de la 
Marea Unire din 1918, 
de la Alba Iulia, având 
la bază conceptul „100 
de ani de România, 
1918-2018”. Standul a 
fost centrat pe oferta 
Muzeului Național al 
Unirii Alba Iulia, 
materializată prin 
prezența personajelor 
istorice, a straielor lui 
Mihai Viteazul 
(reconstituire) și a 
mandatelor pe care le-
au primit cei 1.228 de 
delegați pentru 
participarea la Marea 
Unire din 1918 
(reconstituire). Standul 
a avut, pe de altă 
parte, un spațiu 
amenajat pentru 
fotografie, dedicat 

vizitatorilor care 
doreau să se 
fotografieze cu 
costumul lui Mihai 
Viteazul sau cu 
personajele istorice. 
Pozele lor au fost, 
ulterior, postate zilnic 
pe pagina de Facebook 
„Turism Alba”. 
Cel mai important 
aspect al participării 
Consiliului Județean 
Alba a fost contactul 
cu vizitatorii târgului, 
care s-au arătat foarte 
interesați de oferta 
turistică a județului 
Alba pentru sezonul 
turistic de iarnă 
2015-2016. Astfel, ei 
au cerut în permanență 
informații despre trasee 
și activități turistice, 
destinații, pensiuni, căi 
de acces și materiale 
promoționale. 

Standul CJ Alba la Târgul de Turism al României

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba

Un nou centru Cultural:  „Castel Sâncrai”



B. COMONENTA MATERIALE 
PROMOTIONALE 

În anul 2015, s-a continuat dezvoltarea și 
implementarea branding-ul turistic al județului Alba 
pe toate materialele de promovare lansate de 
Consiliul Județean Alba, instituțiile subordonate și 
diferiții parteneri din județ. 

Un reper important al activității de promovare 
îl reprezintă volumul „Județul Alba. Ghid Turistic”, 
care an de an este revizuit și actualizat, astfel anul 
2015 a însemnat a V-a ediție în limba română și 
prima ediție a ghidului turistic în limba engleză 
„Alba County. Travel Guide”, ce a fost distribuit 
ambasadelor și consulatelor române, bibliotecilor și 
centrelor culturale străine.  

Pentru participarea la Târgul Național de 
Turism al României, ediția de toamnă, s-a revizuit și 
re-editat setul de materialele de promovare 
„Călătorii inspirate” pentru standul de turism al 

județului, iar pentru standul dedicat celor 100 de 
ani de la Marea Unire din 1918, de la Alba Iulia s-a 
creat un set specific  de materiale de promovare. 

S-au editat și tipărit două cataloage de 
expoziție, în colaborare cu Fundația Inter-Art, 
participantă la două mari și importante evenimente 
internaționale la New York, respectiv de la Geneva. 
Evenimente de promovare a artei românești și a 
artiștilor plastici din Alba, în care au fost introduse 
și informații despre potențialul turistic, obiective și 
evenimente culturale organizate în județul Alba.  

Promovarea Centrului Cultural Castel Sâncrai 
s-a realizat prin: crearea și înregistrarea la OSIM a 
logotipului, editarea a trei pliante de promovare în 
limbile română, engleză și franceză, și de asemenea 
diferite materiale indoor și outdoor. 

Promovarea online: 
• S-a continuat dezvoltarea bazei de date CMS 

pe care se bazează și site-ul  www.turismalba.ro  
• Paginile de facebook aflate în administrarea 

serviciului turism, prezintă o creștere a notorietății:  
- facebook.com/FestivalulCetatilorDacice 

(3307 likes)  
-  facebook.com/ziuademaine  (2795 likes) 
-  facebook.com/AlbaJazz (1209 likes) 
-  facebook.com/TargNationalTurismRuralAlbac 

(805 likes) 
- facebook.com/turism.alba (7821 likes)

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba
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C. COMONENTA DEZVOLTARE 

“MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei 
revitalizează o clădire monument istoric 
restaurată în Alba Iulia”  

In cadrul Programului Conservarea şi revitalizarea 
patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12, 
finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului 
Economic European 2009-2015/Granturi SEE, 
Consiliul Judeţean Alba în calitate de solicitant, 
împreună cu Muzeul Naţional al Unirii Alba,  
Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia si 
Muzeul Universităţii din Bergen, Norvegia, au depus 
o cerere de finanţare vizând restaurarea, 
reabilitarea, refuncționalizarea fostului Spital militar, 
azi secția de Psihiatrie a Spitalului judeţean de 
urgenta Alba, corp C3 - corp din sec. XVIII, 
monument istoric şi transformarea acestuia intr-un 
muzeu cu expoziţie de artă sacră - MUSEIKON. 
Proiectul a fost selectat spre finanţare, fiind semnat 
contractul de finanţare in anul 2015. Prin 
intermediul său, două dintre cele mai valoroase 
colecţii de artă veche românească vor fi puse la 
dispoziţia publicului larg prin intermediul unei 
expoziţii permanente, a expoziţiilor temporare şi a 
unei baze de date şi vor fi protejate şi conservate 

pentru generaţiile viitoare prin depozitarea într-un 
mediu conform cu standardele muzeologiei actuale.  
Acest demers cultural şi protectiv urmează să se 
desfăşoare într-o clădire monument istoric care, la 
rândul său, va fi restaurată, revitalizată şi 

valorificată, prin această nouă destinaţie 
urmând să devină un punct important al 
atracţiei turistice reprezentată de cetatea 
Alba Iulia. Este astfel salvată şi pusă în 
valoare una dintre cele mai vechi construcţii 
în stil baroc din Alba Iulia şi prima cu 
destinaţie de spital militar din România. 
Prin derularea acestui proiect cultural-
educaţional se doreşte facilitarea accesului 
publicului larg la valorile patrimoniului, 
inclusiv prin organizarea unor evenimente 
expoziţionale in România si în statele 
donatoare. 
În cadrul acestui proiect a fost prevăzută 

restaurarea a 52 de icoane de patrimoniu, 49 de 
icoane fiind clasate la categoria fond şi 3 la 
categoria tezaur. În urma derulării achiziţiei pentru 
contractarea de servicii de restaurare au fost 
încheiate 2 contracte, cele 49 de icoane fond fiind 
restaurate la Sibiu, iar cele de tezaur la Târgu 
Mureş, Muzeul Judeţean, iar în anul 2015 au fost 
restaurate şi recepţionate un număr de 32 icoane.  
De asemenea tot în cadrul proiectului au fost 
realizate achiziţiile aferente contractelor pentru 
dotări IT pentru laboratorul de restaurare şi a 
materialelor necesare conservării, restaurării şi 
valorizării obiectelor pentru mutarea în noul 
depozit, pentru facilitarea accesului publicului larg 
la patrimoniul cultural material şi imaterial, pentru 
echipament şi material de birou şi audit financiar 
independent. 
O altă activitate specifică în cadrul proiectului a fost 
organizarea unei expoziţii temporare de icoane la 
Muzeul Universităţii din Bergen, Norvegia, partener 
în cadrul proiectului. 
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Expoziţia cu titlul „Sărutate iarăşi şi iară. Icoane 
româneşti din Transilvania” („Kissed again and 
again. Romanian Icons from Transylvania”) a fost 
constituită din 30 de icoane, 9 din ele fiind 
restaurate în anul 2015 în cadrul proiectului. O 
icoană, respectiv „Maica Domnului cu Pruncul” a 
fost împrumutată de la Mănăstirea Ortodoxă „Sf. Ilie 
Tesviteanul” Dragomireşti, această icoană fiind 
considerată făcătoare de minuni. Vernisajul 
expoziţiei a avut loc în data de 4 decembrie 2015 şi 
s-a bucurat de prezenţa Excelenţei Sale Domnul 
Adrian Davidoiu, ambasadorul României în 
Norvegia, alături de delegaţia română, de 
reprezentanţi ai partenerilor norvegieni precum şi 
de reprezentanţi ai comunităţii româneşti din 
Norvegia.  

În urma desfășurării procedurilor de achiziție 
publică din perioada mai-septembrie au fost 
încheiate trei contracte de servicii de promovare.  
Pentru creșterea gradului de informare publică în 
ceea ce privește activitățile de conservare, 
restaurare și refuncționare a clădirii monument 
istoric, în cadrul Activității 5, respectiv Publicitatea 
şi informarea proiectului, a fost organizată în data 
de 30 octombrie o conferință de presă în clădirea 
viitorului muzeu. Astfel jurnaliștii prezenți au avut 
posibilitatea de a constata situația clădirii înainte de 
începerea lucrărilor. 
Conferința de presă a fost urmată de „Evenimentul 
de prezentare publică pentru părțile interesate”, 
sub-activitate a Activității 5. La evenimentul 
desfășurat în Sala Unirii, au participat peste 200 din 
beneficiarii direcți ai proiectului. 
În vederea promovării expoziției temporare de 
icoane, din Bergen-Norvegia, deschisă în perioada 
04 decembrie 2015-14 februarie 2016, în cadrul 
celui de-al doilea contract de promovare încheiat, 
au fost realizate materiale de promovare care 
urmează să fie distribuite vizitatorilor pe tot 
parcursul expoziției.
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Centrele de Informare și Dezvoltare Turistică 

Pe parcursul anului 2015, 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 cules date şi informaţii legate de 
patrimoniul turistic natural , antropic şi cultural, 
necesare întocmirii materialelor de promovare 
turistică şi pentru completarea bazei de date 
existente, a asigurat asistenţă de specialitate şi 
sprijin logistic persoanelor fizice şi juridice conform 
specificului activităţii, a organizat călătorii de 
documentare în zonă pentru formatorii de opinie 
(reprezentanţi mass media, tour-operatori ). 
Principalele activități ale Centrului de Informare şi 
Dezvoltare Turistică Zlatna au fost şi în anul 2015, 
următoarele: culegerea de date și informații 
referitoare la patrimoniul turistic natural, antropic și 
cultural, material și imaterial din zona de 
competență, asigurarea de asistență de specialitate, 
implicarea activă în organizarea taberei de educație 
ecologică și turism montan destinată cercurilor 

școlare de turism din județul Alba, organizarea 
taberelor de remarcare și amenajare de trasee 
turistice. 
Programul trasee turistice 

În anul 2015, în judeţul Alba au fost organizate 
tabere de remarcare şi amenajare trasee turistice, la 
care au fost implicate ONG-uri cu profil montan, 
printre care Ecouri Verzi şi CCN Cluj-Napoca, 
Potaissa Turda, CETM Albamont Alba Iulia şi ATE 
Trascău Corp Zlatna, împreună cu cei de la 
Serviciul Public județean SALVAMONT Alba.  
În colaborare cu aceleaşi ONG-uri cu profil montan, 
dar beneficiind şi de aportul a numeroşi voluntari 
din toată ţara (prin pagina de Facebook- Potecătorii, 
cu peste 15900 de oameni înscrişi) s-a hotărât: 
organizarea a cinci tabere mari pentru refacerea 
traseelor turistice, dar şi acţiuni punctuale pentru 
terminarea traseelor refăcute în anul trecut. În 
special, a fost vorba de montarea săgeţilor 
indicatoare pe stâlpi şi remarcarea/refacerea a mici 
porţiuni rămase de anul trecut, în mare parte din 
cauza condiţiilor meteorologice. 
Primele acţiuni punctuale au fost: montarea 
săgeţilor indicatoare pe stâlpi în zona Negrileasa, 
înainte de Serbarea Narciselor şi montarea stâlpilor 
cu săgeţile aferente, în zona Cetea, înainte de 
sărbătoarea Sângeorzul de la Cetea. 

1. Centrele de 
Informare și 
Dezvoltare Turistică 
au oferit 
persoanelor 
interesate informații 
specifice şi 
materiale 
publicitare despre 
pensiunile turistice, 
obiectivele turistice 
şi evenimente. 

2. Traseele turistice au 
fost refăcute în 
parteneriat cu ONG-
uri de profil de nivel 
național și prin 
implicarea a 
numeroși voluntari

3. Cercurile Școlare de 
turism au devenit 
un important 
instrument 
educațional. Sunt 
organizate pentru al 
șaselea an 
consecutiv.3

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba

elemente
importante



�14

Prima tabără a avut loc în satul Ardeu, în perioada 
11-14 Iunie, la care au participat 35 de voluntari, 
având ca principal scop refacerea şi amenajarea 
traseelor turistice care fac legătura dintre judeţele 
Alba şi Hunedoara, cu plecare din zona Văii 
Ampoiului. 
În perioada imediat următoare voluntari ai Trascău 
Corp au remarcat şi refăcut toate traseele cu plecare 
din zona Zlatna. Foarte important e că magistrala 
Bandă Roşie, ce pleacă din Cheile Turenilor, judeţ 
Cluj Napoca, ajunge acum, trecând prin Platoul 
Ciumerna şi Poiana cu Narcise de la Negrileasa, în 
Pasul Bucium (Dealul Mare) şi va fi prelungită în 
viitor până în Vârful Găina, făcându-se astfel 
legătura cu Judeţele Bihor şi Arad. 
A doua tabără a avut loc în Întregalde, cu peste 70 
de voluntari prezenţi, finalizându-se traseele din 
zona Lacului Iezer, Platoul Ciumerna, Întregalde, 
Tecşeşti, inclusiv în zona Râmeţ, unde doar două 
porţiuni de trasee mai sunt de finalizat, precum şi 
montarea a 4-5 stâlpi. Următoarele tabere au avut 
loc în zona Rimetea, Scăriţa- Belioara şi  zona 
Buceş-Bucium, cu un total de 110 voluntari. 

Cercurile școlare de turism 

Acest program, aflat în al șaselea an de derulare se 
bucură de succes în rândurile elevilor și a cadrelor 
didactice din unitățile de învățământ ale județului 

Alba, devenind un reper și totodată un instrument 
important prin organizarea unei tabere de educație 
ecologică și turism montan. 
În acest an, tabăra la care au participat elevi și 
cadre didactice din Colegiul Naţional „Horea, 
Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, Colegiul Militar Liceal 
„Mihai Viteazul” Alba Iulia, Colegiul Tehnic Aiud, 
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, Colegiul Naţional 
„Inochentie Micu Clain” Blaj, Liceul „Dr. Lazăr 
Chirilă” Baia de Arieş, Liceul „Horea, Cloşca şi 
Crişan” Abrud, Colegiul Tehnic „Apulum”, Liceul 
Tehnologic Sebeş, a fost organizată în Cheile 
Râmețului și Întregalde, în perioada 20-27 iulie 
2015. 
Acţiunile care au avut loc cu ocazia taberei, precum 
şi modul de desfăşurare a acestora au contribuit la 
atingerea scopului acestei tabere şi anume creşterea 
gradului de cunoaştere a judeţului Alba, informarea 
și educarea elevilor privind comportamentul pe 
munte, echipamentul necesar pentru a preveni 
accidentările, socializarea şi legarea unor relaţii 
între elevii unităţilor de învăţământ participante, 
cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor din 
judeţul Alba.
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I.4.  Compartimentul      
PROIECTE și LUCRĂRI PUBLICE
A. Programul National de Dezvoltare Locală 
conform O.U.G. nr. 28/2013 

In cadrul acestui Program în anul 2015, s-au 
încheiat contracte multianuale, respectiv 2015 ‒ 
2018 şi s-au alocat fonduri în valoare de 
4.598.307,58 lei acestea fiind la nivelul finalizării 
lucrărilor.     
În cursul anului s-au finalizat următoarele lucrări: 
• „Reţele de distribuţie apă potabilă în 
localitatea Câlnic, judeţul Alba” 
• „Modernizare str. Lipoveni, comuna 
Bucerdea Grânoasă” 
• „Reţea de distribuţie apă şi canalizare pe str. 
Principală în localitatea Pianu de Sus, comuna 
Pianu” 
• „Consolidare corp drum judeţean DJ 107K: 
Galda de Jos (DJ107H) - Mesentea - Benic - 
Întregalde - Mogoş (DJ 107I), km 0+000 - km 
17+700, jud. Alba - tronson II - km 9+829 - km 
17+700” . 

B. Sistem microregional de alimentare cu apă a 
comunelor Daia Română, Cut, Cîlnic, Şpring, 
Doştat şi a localităţii Răhău 

Pentru rezolvarea situaţiei alimentării cu apă în 
sistem centralizat a localităţilor din zona Văii 
Secaşelor, zonă fără surse de apă potabilă, în anul 
2013 a fost semnat contractul pentru lucrările rest 
de executat la acest obiectiv de investiţii. Lucrările 
au fost finalizate la sfârșitul lunii decembrie 2014, 
iar recepția la terminarea lucrărilor a avut loc in 
luna februarie 2015. 
Valoarea totala a lucrărilor executate in baza acestui 
contract de lucrări este de 7.005.908,03 lei. 

C. Refuncţionalizare clădire Centrul Militar 
pentru sediu Consiliul Judetean Alba cu 
extindere 

Serviciile de proiectare pentru obiectivul de 
investiţii Refuncţionalizare clădire Centrul Militar al 
Judeţului Alba au fost prestate de firma SC Polarh 
Design SRL Bucureşti, în urma unui contractîncheiat 
în anul 2013.

Sistemul microregional de 
alimentare cu apă a 
localităților din Podișul 
Secașelor
Lucrările la acest important obiectiv au fost 
recepționate în luna februarie a anului 2015. Prin 
definitivarea acestui sistem s-a rezolvat 
problema alimentării cu apă pentru comunele 
Daia Română, Cut, Câlnic, Șpring, Doștat și 
pentru localitatea Răhău, toate aceste localități 
suferind din cauza lipsei unor surse viabile de 
alimentare cu apă potabilă.
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In anul 2015 a avut loc evaluarea ofertelor depuse 
pentru achiziția publică de lucrări, contractul de 
lucrări cu o valoare de 9.243.639,62 lei, fără TVA, 
fiind încheiat în noiembrie 2015, din cauza 
procedurilor de contestație ce au intervenit. 
Lucrările vor începe la începutul anului 2016. 

D. Reparații capitale la corpul C3 al imobilului 
situat in Alba Iulia, str. Regina Maria, nr. 6 

Execuția lucrărilor, care a început în anul 2014, a 
fost finalizată în luna mai 2015,  când s-a realizat și 
recepția lucrărilor. Personalul din cadrul 
compartimentului s-a ocupat cu organizarea și 
desfășurarea achizițiilor de servicii (proiectare și 
dirigenție de șantier) și lucrări, cu urmărirea 
execuției lucrărilor, cu decontarea situațiilor de 
lucrări și cu organizarea recepției lucrărilor. 
La acest obiectiv s-au realizat și instalaţiile electrice 
şi de curenţi slabi, proiect care să respecte cerinţele 
impuse de specificul militar al instituţiei. 
Lucrările au început în luna iunie 2015 și au 
fost finalizate și recepționate in luna iulie 2015. 

E. Reabilitare și refuncționalizare CT6 in 
Depozit de ceramica veche 

În anul 2015 personalul din cadrul 
compartimentului a Întocmit documentele 
necesare pentru achiziția directă a contractului 
de servicii de proiectare la acest obiectiv. 
Contractul de servicii este în curs de 
perfectare. 

F. Consultanţă şi asistenţă tehnică de 
specialitate acordată autorităţilor 
administraţiei publice locale comunale şi 
orăşeneşti în domeniul proiectelor şi 
lucrărilor publice 

În decursul anului 2015, personalul din cadrul 
Compartimentului a acordat consultanţă şi asistenţa 
tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei 
publice locale comunale şi orăşeneşti în domeniul 
investiţiilor şi lucrărilor publice, la solicitarea 
acestora. 
De asemenea a participat la o serie de recepţii la 
terminarea lucrărilor și recepții finale, acolo unde 
autoritățile administrației publice locale au solicitat 
reprezentant al Consiliului Județean Alba.
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În anul 2015 principalele activităţi ale 
serviciului de administrare a drumurilor 
judeţene au fost:  

• elaborarea şi asigurarea derulării 
programelor de modernizare, întreţinere şi reparaţii 
a drumurilor judeţene; 
• asigurarea calităţii şi controlul tehnic al 
calităţii lucrărilor executate; 
• organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor de 
achiziție publică a serviciilor şi 
lucrărilor executate pe 
drumurile judeţene; 
• gestionarea bunurilor 
publice din administrare; 
coordonarea dezvoltării unitare 
a reţelei de drumuri publice. 

Bugetul total alocat  
programelor de lucrări de drumuri şi poduri în anul 
2015 a fost de  de 38.272,62 mii lei, fiind structurat 
pe surse de finanţare, astfel: 
• bugetul propriu al Consiliului judeţean 
Alba-32.818,00 mii lei 
• excedentul bugetului local - 2.658,37 mii lei 
• HGR nr.28/2013 bugetul de stat-2.796,25 mii 
lei 

Pentru gestionarea acestor fonduri, în cadrul 
serviciului au fost întreprinse următoarele: 
• a fost întocmit Programul anual de lucrări şi 
servicii de întreţinere curentă şi periodică pe 
categorii de lucrări, aprobat prin Hotărâre de 
Consiliu judeţean; 
• în baza Contractului de lucrări, încheiat în 
urma procedurii de atribuire de servicii şi lucrări, 
lunar, au fost întocmite programe de lucrări de 
întreţinere pe timp de vară; 

• în vederea execuţiei 
lucrărilor, diriginţii de şantier 
au predat amplasamentele, au 
verificat în teren lucrările din 
punct de vedere cantitativ şi 
calitativ, au verificat şi acceptat 
situaţiile lunare de lucrări; la 
terminarea lucrărilor pe un 
drum, au întocmit pocese 
verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor. Lucrările 

au fost ordonanţate la plată, în baza situaţiilor de 
lucrări semnate şi a proceselor verbale de recepţie. 
a fost întocmit şi aprobat Planul operativ de acţiune 
privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 
drumurilor judeţene în perioada de iarnă 
2015-2016, aprobat prin Hotărâre a Consiliului 
judeţean. 
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I.5.  Serviciul de Administrare a      
DRUMURILOR JUDEȚENE
Lungimea totală a reţelei de drumuri judeţene din judeţul Alba este de 1.092,717 km din care în 
administrarea Consiliului judeţean Alba, o reţea de 1.055,111 km, având următoarea structură: 
•    drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică - 660,460 km
•    drumuri  pietruite -  336,637 km
•    drumuri de pământ -   58,014 km

Bugetul total alocat  
programelor de lucrări 
de drumuri şi poduri în 
anul 2015 a fost de  de 
38.272,62 mii lei.
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 Pe categorii de lucrări şi servicii, au fost executate următoarele: 

a. servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice-gestiunea traficului 
rutier-a fost organizată procedura de achiziţie publică a serviciilor de înregistrare a circulaţiei rutiere 
pe drumurile publice şi a fost efectuat Recensământul auto pe toată perioada anului 2015. 

b. lucrări şi servicii de întreţinere curentă a drumurilor judeţene pe perioada de vară-în valoare totală 
de 1.686,16 mii lei; principalele sarcini fizice realizate, conform programelor de lucrări, au fost: 

• întreţinere drumuri asfaltate - au fost executaţi 7.605,55 mp de plombe cu mixtură asfaltică; 
• întreţinere curentă  drumuri pietruite - au fost executate lucrări de reprofilare cu aport de  material 
pietros pe o lungime de 42.9 km de drum; 
• tratarea burduşirilor-au fost executaţi 188,53 mp de remediere a defecţiunilor rezultate în urma 
alunecărilor de teren, strat de fundaţie inexistent, etc.; 
• au fost executate lucrări de curăţirea şanţurilor şi rigolelor, întreţinere a acostamentelor,  pe o 
lungime totală de 46,28 km; pe drumurile pe care au fost executate lucrări de întreţinere la partea 
carosabilă, au fost executate şi lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului - curăţire 
acostamente, întreţinere șanţuri şi rigole, întreţinere ziduri de sprijin, etc.  
c. lucrări de întreţinerea curentă pe perioada de iarnă- pe toată reţeaua de drumuri judeţene, pentru 
asigurarea circulaţiei pe perioada de iarnă şi combaterea zăpezii şi lunecuşului, au fost efectuate 
servicii de deszăpezire în iarna 2014-2015 în valoare totală de  2.170,76 mii  lei ; 

d. lucrări de întreţinere periodică - în valoare totală de 4.770,38 mii lei, în principal fiind executate 
lucrări de refacere a suprafeţei de rulare şi sporirea capacităţii portante,astfel: 

• covoare bituminoase pe o lungime de 23,40 km pe următoarele drumuri judeţene: DJ 107F: 
Unirea(DJ 107D) - Războieni Cetate - Lunca Mureşului - lim.jud.Cluj -2,80km; DJ142L: Ciumbrud(DJ 107E) 
- Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Petelca - Capud - Zaries - Gara Podu Mureş (DN 14B)-3,10 km; 
DJ762:lim.jud.Hunedoara - Dealul Crişului - Valea Maciului - Marteşti - Vidra - Lunca de Jos - Vărtăneşti - 
Burzoneşti - Mihoieşti(DN 75)-12,35 km; DJ142P:Crăciunelu de Jos(DN14B)-Bucerdea Grânoasă -3,00 km; 
DJ107E:Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău - Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă(DJ 107D) -2,15 km. 
• au fost executaţi 25,0 km de ziduri de sprijin pe DJ107:Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja - 
Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie 
- Cetatea de Baltă - lim. jud.Mureş şi DJ106H:Ighiu( DJ 107H) - Ighiel - Necrileşti - Întregalde (DJ 107K); 
• au fost reparate 30 podeţe,  pentru asigurarea scurgerii apelor şi 155,0 ml de şanţuri betonate; 
• întreţinerea periodică a drumurilor pietruite-au fost pietruiţi 26,49 km de drum cu un aport de 600 
mc de piatră pe km drum;  
•        au fost reparate şi aduse la cota drumului, 108  cămine de vizitare. 

  II. Lucrări de reparaţii capitale şi investiţii - au fost realizate lucrări în valoare totală de 3.310,16 
mii lei.  

Consiliul judeţean Alba, în calitate de administrator al drumurilor judeţene, a alocat sume importante 
pentru reabilitarea, modernizarea şi consolidarea reţelei de drumuri şi poduri, programele de investiţii fiind 
alcătuite în majoritatea lor din lucrări în continuare pe drumurile de maximă importanţă.
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Astfel, au fost finalizate şi recepţionate lucrările la obiectivul ” Consolidare corp drum judeţean DJ107K: 
Galda de Jos - Mesentea - Benic - Întregalde, jud. Alba km.9+829- 17+700, tr. II, pe o lungime totală de 
7,87 km; 
• au fost finalizate şi recepţionate lucrările la obiectivul „Pod pe DJ107H: Coşlariu Nou-Galda de Jos- 
Cricău-Ighiu- Şard- Gara Şard (DN74), km.12+751.28 , localitatea Bucerdea Vinoasă, jud. Alba; 
• în urma procedurii de achiziţie publică, au fost începute lucrările la obiectivul : “Modernizare drum 
judeţean  DJ107: Alba Iulia-Teleac-Hăpria-Straja-Berghin-Colibi-Secăşel-Cergăul Mare-Blaj - Sâncel-Lunca 
Târnavei-Şona- Jidvei-Cetatea de Baltă - lim. jud. Mureş, km19+600-km.30+035, tr.I km.19+000-km.
26+600. 

 În vederea execuţiei lucrărilor de drumuri şi poduri, au fost  elaborate mai multe documentaţii 
tehnico-economice: 
• Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie " Modernizare drum judeţean DJ 
107I:Aiud(DN1) Aiudul de Sus-Râmeţ-Brădeşti-Geogel-Macarestu-Barlesti Cătuni-Cojocani-Valea Barnii-
Bărleşti-Mogoş-Valea Alba-Ciuciuleşti-Bucium Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74(Cerbu),  km.0+000-km.
76+540 ; 
• Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru obiectivul: Consolidarea terasamentelor şi asigurarea 
stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean DJ705: lim. jud. Hunedoara-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-
Zlatna(DN74),de la km.43+228-km.43+263 şi de la km.44+428-km.44+463"; 

 III. Clasări drumuri - În cadrul serviciului a fost întocmită o documentaţie privind  modificarea 
lungimii şi traseului drumului judeţean DJ705F: lim. Jud. Hunedoara-Cabana Prislop-Cugir (DJ704), situat 
în judeţul Alba,  modificarea lungimii drumului judeţean  DJ705E: DN7-Tărtăria-Săliştea-Săliştea Deal, de la 
7,32 km la 7,92 km, modificarea lungimii şi traseului drumului judeţean DJ705C: DJ107A(Vinţu de Jos)-
Valea Vinţului-Mătăcina-Inuri-Releu de televiziune; cu lungime de 12,00km, astfel: DJ705C:DJ107A(Pârâul 
lui Mihai)-Stăuini-Inuri-Releu de televiziune. Astfel lungimea reţelei de drumuri judeţene s-a modificat, 
având lungimea totală de 1.092,717 km din care în administrarea Consiliului judeţean Alba, 1.055,111km. 
 IV. Alte activităţi 

În cursul anului 2015 activitatea serviciului de administrare drumuri judeţene a fost axată în principal 
pe urmărirea lucrărilor executate, verificarea în teren a acestora din punct de vedere al cantităţilor de 
lucrări dar în special din punct de vedere calitativ, admiterea la decontare numai acelor lucrări care au 
corespuns cu documentaţia tehnică şi caietele de sarcini elaborate de proiectanţi. 

Specialiştii din cadrul serviciului de administrare a drumurilor judeţene au pregătit şi au participat la 
recepţiile lucrărilor de drumuri şi poduri judeţene şi au participat la recepţiile  lucrărilor primăriilor şi 
drumuri naţionale. 

Acordarea de asistenţă tehnică consiliilor locale - a fost o activitate prioritară mai ales în domeniul 
achiziţiilor publice şi la întocmirea documentaţiilor pentru accesarea de fonduri pentru execuţia lucrărilor 
de infrastructură rurală. 
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Transporturi - 
siguranța circulației
Principalele activităţi desfășurate în cursul 
anului 2015, sunt:  

 A. Tranposturi 

A.1.  Conform Ordonanţei de Guvern nr. 43 / 1997 
privind regimul drumurilor, modificată şi completată 
prin O.G. nr. 7 din 29 ianuarie 2010,  având la bază 
art. 41 din prezenta, s-au efectuat în trafic activităţi 
de control cu echipajele mobile  E.M.C.A.T.R. 1.1 şi 
E.M.C.A.T.R. 1.2 din dotarea Consiliului judeţean 
Alba, care au avut ca scop depistarea 
transporturilor rutiere la vehiculele cu masă totală 
maximă admisă de peste 16 to, în urma cărora s-au 
constatat depăşiri ale maselor totale maxime admise 
autorizate cât şi nerespectarea restricţiilor de 
circulaţie impuse de administratorul drumurilor 
judeţene împreună cu poliţia rutieră, pe anumite 
sectoare de drum, acolo unde capacitatea portantă 
a drumului nu permite traficul greu. 

Ca urmare, a nerespectării art. 41 din Ordonanţa de 
Guvern nr. 43 / 1997, privind regimul drumurilor, s-
au aplicat în anul 2015 de către echipajele 
E.M.C.A.T.R. 1.1 şi E.M.C.A.T.R. 1.2 din dotarea 
Consiliului judeţean Alba  contravenţii în valoare 
totală de 156.000 lei.  

Un alt aspect important efectuat în anul 2015 este 
implementarea bazei de date privind siguranţa 
circulaţiei rutiere. Pe baza tehnologiei sistemului 
GPS s-au încărcat puncte din teren de pe 4  drumuri 
judeţene unde sunt indicatoare rutiere şi parapeţi 
metalici, iar apoi aceste date au fost descărcate pe 
ortofotoplanuri, în scopul constituirii bazei de date 
electronice.  

A.2. Căile de acces realizate în zona drumurilor 
judeţene deschise circulaţiei publice, realizarea 
oricăror altor construcţii, amenajări sau instalaţii în 
orice scop, este permisă cu acordul, avizul şi 
autorizaţia administratorului drumurilor judeţene, 
emise de Serviciul de Administrare a Drumurilor 
Judeţene ‒ Transporturi ‒ Segmentul Siguranţa 
Circulaţiei. 

Drept urmare în anul 2015 la Serviciul de 
Administrare a Drumurilor  Judeţene ‒ Transporturi 
‒ Segmentul Siguranţa Circulaţiei  din cadrul 
Consiliului judeţean Alba, s-au eliberat un număr de 
147 acorduri de principiu şi autorizaţii de construire 
pentru lucrările din zona drumurilor judeţene în 
valoare totală de   24.612,00 lei. 

 B. Siguranța circulației 

Lucrările de siguranţa circulaţiei sunt lucrări 
care s-au desfăşurat pe toată perioada anului 2015 
şi au constat în: procurarea, montarea şi 
întreţinerea indicatoarelor rutiere cu folie 
reflectorizantă inclusiv a stâlpilor de susţinere,
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procurarea, montarea şi întreţinerea parapetelor 
metalice, executarea de marcaje rutiere 
longitudinale şi transversale pentru amenajarea 
intersecţiilor şi eliminarea punctelor periculoase. 

B.1. În anul 2015 s-a aplicat procedura cererii de 
oferte pentru   Acordul ‒ cadru cu 
denumirea ,,Procurare, montare şi întreţinere 
indicatoare rutiere şi stâlpi de indicatoare”, 
finalizată prin încheierea contractului în valoare 
totală de 94.601,85 lei cu TVA.   
Montarea indicatoarelor rutiere se efectuează la 
terminarea lucrărilor de modernizare a anumitor 
drumuri judeţene, în paralel cu solicitările 
administraţiilor publice locale, în funcţie de 
creşterea vitezei de rulare în urma îmbunătăţirii 
lucrărilor la partea carosabilă, în funcţie de 
restricţiile de circulaţie cauzate de calamităţi şi în 
funcţie de traficul pe categorii de vehicule acolo 
unde drumurile nu sunt modernizate în totalitate. S-
au procurat şi montat stâlpi de susţinere pentru 
indicatoarele rutiere într-un număr de aproximativ 
160 bucăti. S-au procurat şi montat indicatoare 
rutiere de avertizare, de prioritate, de interzicere 
sau restricţie, de obligare, de orientare şi informare 
într-un număr de aproximativ 555 buc, pe reţeaua 
de drumuri judeţene, a judeţului Alba.  
Totodată s-au întreţinut indicatoare rutiere şi stâlpi 
pe diferite drumuri judeţene din reţeaua judeţului 
Alba într-un număr de aproximativ 200 bucăţi. 

B.2. În anul 2015 s-a aplicat procedura cererii de 
oferte pentru Acordul ‒ cadru cu 
denumirea  ,,Lucrări de amplasare şi întreţinere a 
parapetelor metalice deformabile elastice de tip 
semigreu (simple)”, finalizată prin încheierea 
contractului în valoare totală de 433.025,81  lei cu 
TVA. 
Pentru prevenirea accidentelor împotriva ieşirilor 
vehiculelor de pe platforma drumurilor, în zonele 

nesigure şi pentru ghidarea optică a acestora, s-au 
montat parapete metalice pe drumurile judeţene din 
reţeaua judeţului Alba, ce permit în general 
alunecarea sau ghidarea în lungul lor a jantei roţilor 
autovehiculelor şi revenirea acestora pe partea 
carosabilă, pe o lungime totală de 1400 ml.  
Totodată s-au recondiţionat parapete existente pe 
sectoarele de drum periculoase, care s-au aflat într-
o stare avansată de degradare (coroziune, picoare 
de susţinere deterioarate, etc), în lungime totală de 
100 ml. 

B.3. În anul 2015 s-a incheiat contractul în valoare 
totală de 355.857,7 lei cu TVA pentru ,,Executarea 
marcajelor rutiere orizontale şi termoplastice", 
executându-se marcaje rutiere orizontale cu vopsea 
pe drumurile judeţene din reţeaua judeţului Alba, 
reprezentând: 
• 240,74  km  marcaj rutier orizontal 
longitudinal;  
• 1.642  mp marcaj rutier orizontal 
transversal; 
•        18.28 mp marcaj rutier termoplastic. 

 C. Întreținere instalații cântărire 

În cadrul Serviciului de Administrare a 
Drumurilor  Judeţene ‒ Transporturi ‒ Segmentul 
Siguranţa Circulaţiei în anul 2015 s-au efectuat şi 
activităţi de întreţinere în condiţii fiabile al celor 
două instalaţii portabile  de cântărire, constând în:  

• depistarea, verificarea şi remedierea 
problemelor ce pot apărea la instalaţiile portabile de 
cântărire prin colaborarea şi trimiterea acestora la 
furnizorul şi service‒ul echipamentului;  

• colaborarea cu furnizorul şi service‒ul 
echipamentului în vederea trimiterii  pentru 
calibrări a plăcilor electronice ale instalaţiilor, în 
vederea pregătirii acestora pentru laboratorul de 
verificări metrologice;
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• trimiterea celor două instalaţii portabile de 
cântărire conform legislaţiei în vigoare la 
laboratorul metrologic în vederea obţinerii 
buletinelor de verificare metrologică etapa A; 
achiziţionarea unei noi instalaţii portabile de 
cântărire. 
 D. Transport Județean de Persoane 

În cursul anului 2015, Compartimentul 
transporturi, în calitatea sa de autoritate judeţeană 
de transport şi autorizare în domeniul transportului 
public judeţean de persoane a acţionat în direcţia 
asigurării continuităţii serviciilor de transport public 
persoane, între localităţile Judeţului Alba, prin 
activităţi de organizare, reglementare şi control, în 
conformitate cu prevederile Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Suspendarea prin hotărâre judecătorească a 
programului de transport judeţean care ar fi trebuit 
să intre în vigoare la data de 01.01.2014 şi a 
procedurii de atribuire a traseelor cuprinse în acesta 
a impus din partea Consiliului Judeţean Alba 
aprobarea unor măsuri de urgenţă pentru asigurarea 
continuităţii serviciului de transport public de 
persoane prin curse regulate pe traseele judeţene, 
întocmirea documentaţiei aferente şi aplicarea 
acestor măsuri revenind personalului 
Compartimentului transporturi cu atribuţii privind 
transportul public judeţean. 

În acest sens, au fost elaborate mai multe 
proiecte de hotărâri care au stat la baza aprobării 
de către Consiliul Judeţean Alba a unor măsuri de 
reglementare a transportului public judeţean 
constând în prelungirea valabilităţii contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, a 
programului de transport judeţean şi a licenţelor de 
traseu, atribuirea serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate şi a 
licenţelor de traseu, punerea în executare a unei 
hotărâri judecătoreşti. 

Alte activităţi desfăşurate pe linia transportului 
public de persoane au constat în: 

• organizarea unei şedinţe de atribuire a 
traseelor judeţene pe care nu mai era asigurat 
serviciul de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate; 

• întocmirea documentaţiei în vederea 
eliberării a 39 licențe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale 
• verificarea unui număr de 10 documentaţii 

depuse de către operatorii de transport rutier în 
vederea înlocuirii unor autovehicule utilizate pentru 
efectuarea serviciului de transport public de 
persoane pe traseele judeţene; 

• controale pe un număr de 85 de trasee 
judeţene privind modul de efectuare a serviciului de 
transport public de persoane de către operatorii de 
transport prestatori; 

• soluţionarea unui nr. de 5 reclamaţii privind 
transportul judeţean de persoane şi sancţionarea 
contravenţională cu această ocazie a unui operator 
de transport rutier; 

• formularea şi transmiterea la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a 
unui set de propuneri de îmbunătăţire a 
Proiectului de lege a serviciului de transport 
public de călători.
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I.6.  Compartimentul      
PROGRAME, PROIECTE, MEDIU
A. Suport tehnic pentru proiectul Museikon 

În anul 2015, în baza contractului de servicii de 
proiectare, încheiat cu SC Polarh Design SRL, având 
ca obiect principal execuţia serviciilor de proiectare 
pentru clădirea secţiei de neurologie, au fost 
întocmite și predate către Consiliul Județean în 
calitate de beneficiar documentațiile tehnice -
Proiect Tehnic. De asemenea, a fost realizată 
expertiza biologică a acestei clădiri, documentație 
necesară obținerii unor avize de specialitate ținând 

cont de importanța clădirii, aceea de monument 
istoric de categorie B.  
S-au obținut avizele și acordurile necesare conform 
prevederilor legale pentru studiile și lucrările de 
construcții anume: ACORD ISC, AVIZ ISU, STUDIU 
GEOTEHNIC LA FAZA DE PROIECT TEHNIC , 
AVIZ DIRECȚIA DE CULTURĂ, ACHIZIȚIE 
EXPERTIZĂ ISU MUSEIKON 
S-a obținut Autorizația de construire pentru 
“Restaurare, reabilitare și refuncționalizare pentru 
clădire corp C3 în MUSEIKON”, situat în Alba Iulia, 
str. Unirii, nr. 3. 
S-au achiziționat prin licitație publică execuția 
lucrărilor de “Restaurare, reabilitare și 
refuncționalizare pentru clădire corp C3 în 
MUSEIKON” situat în Alba Iulia, str. Unirii, nr. 3. 
S-au achiziționat prin licitație publică serviciile de 
asistență tehnică pe Dirigenție de Șantier și Asistență 
Tehnică din partea Proiectantului pe perioada 
execuției lucrîrilor pentru “Restaurare, reabilitare și 
refuncționalizare pentru clădire corp C3 in 
MUSEIKON” situat în Alba Iulia, str. Unirii, nr. 3. 

B. Reabilitarea Palatului Cultural din Blaj 

Conform Contractului de asociere 
• S-a urmărit derularea contractului/acordului 
de asociere și realizarea clauzelor din contracte; 
• S-au verificat situațiile de lucrări pentru 
primite de la Primăria municipiului Blaj spre 
decontare; 
•        S-a urmărit lunar stadiul realizărilor fizice și 
valorice la investițiile publice aferente.
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II.1. Avizare și disciplină în urbanism

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 
are ca obiectiv realizarea activităților de amenajarea 

teritoriului și gestiunea spațială a acestuia cu 

componenta sa principală de urbanism. Activitatea 
este de interes general, se desfășoară pe întreg 

teritoriul județului, contribuind la dezvoltarea 

echilibrată a acestuia, protecția patrimoniului 

natural și construit, având ca scop îmbunătățirea 

condițiilor de existență și dezvoltare a localităților 

urbane și rurale. 

În anul 2015 au fost eliberate 291 de 
certificate de urbanism, 384 de avize ale structurii 
de specialitate în vederea eliberării certificatelor de 
urbanism de către primarii comunelor, 121 de 
autorizații de construire și 168 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 14.974,42 lei iar cele pentru eliberarea 
avizelor structurii de specialitate în vederea 
eliberării certificatelor de urbanism de către 
primarii comunelor se ridică la suma de 3.735 lei. 

 Taxele legale încasate pentru eliberarea 
autorizațiilor de construire se ridică la suma de 

149.020,12 lei iar cele pentru eliberarea avizelor 
structurii de specialitate în vederea eliberării 
autorizațiilor de construire de către primarii 

comunelor se ridică la suma de 1.650 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 valoarea de 125.052,38 lei. 

În cadrul Comisiei județene de urbanism și 

amenajarea teritoriului, în anul 2015 au fost 
analizate și avizate 25 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). 

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba

Avize, autorizații și 
certificate

În anul 2015 au fost eliberate 291 de 
certificate de urbanism, 384 de avize ale 

structurii de specialitate în vederea eliberării 
certificatelor de urbanism de către primarii 

comunelor, 121 de autorizații de construire și 
168 avize ale structurii de specialitate în 

vederea eliberării autorizațiilor de construire 
de către primarii comunelor.

Taxele totale încasate pentru eliberarea 
acestor documente, pe întreg anul 2015, se 
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 Secretariatul comisiei a asigurat verificarea 
documentațiilor în vederea emiterii avizelor. 
S-au eliberat 20 avize de oportunitate în vederea 
elaborării Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) 
solicitate prin certificatele de urbanism, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 
350/2001, a fost analizat permanent stadiul 
elaborării planurilor de urbanism generale ale 
municipiilor, orașelor și comunelor, fiind  preocupati 
de finalizarea planurilor de urbanism generale aflate 
în curs de reactualizare precum și de stadiul 
contractării celor cu o vechime mai mare de 10 ani, 
a căror valabilitate a fost prelungită. 
          In urma analizei făcute la nivelul consiliilor 
locale, au fost solicitate Ministerului Dezvoltării 
Reginale și Administratiei Publice fonduri pentru 
reactualizarea planurilor urbanistice generale, în 
vederea finalizării celor contractate în anii anteriori.  
Pentru anul 2015 au fost alocate fonduri de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice în valoare de 157.170 lei, pentru finalizarea 
contractelor de reactualizare a planurilor 
urbanistice generale ale orașelor Abrud și Baia de 
Arieș si ale comunelor Ighiu și Noșlac. 

 Disciplina în urbanism 

 În domeniul disciplinei în urbanism și 
amenajarea teritoriului, în anul 2015 au fost 
efectuate controale în teren, prin care 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 județului.  
 In vederea sporirii eficienței acțiunii de 
urmărire a respectării disciplinei în domeniul 

autorizării lucrărilor privind exploatările de 
suprafață (balastiere și cariere, iazuri piscicole), au 
fost organizate controale comune împreună cu 
reprezentanți ai Inspectoratul de Stat în Construcții, 
Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului 
și Agenția pentru Resurse Minerale în zonele 
Rădești, Livezile, Sîntimbru, Galda de Jos, Vințu de 
Jos, Șibot, Câlnic, Doștat.  

 Pentru cazurile de nerespectare a 
prevederilor legale constatate cu ocazia acestor 
controale - încadrate conform Legii nr. 50/1991 la 
categoria infractiuni, au fost sesizate organele de 
urmărire penală, pentru trei cazuri de încălcare a 
legii. 
 In anul 2015 au fost analizate și verificate în 
teren un număr de 15 petiții în domeniul 
urbanismului și amenajarii teritoriului care au fost 
soluționate sau transmise spre soluționare unităților 
administrativ teritoriale pe raza cărora au fost 
constatate unele probleme privind autorizarea sau 
disciplina în urbanism si amenajarea teritoriului. 
 In cursul anului 2015 s-a realizat cercetarea 
administrativă prealabilă pentru declararea utilității 
publice de interes local a lucrării Stadion Câmpeni, 
fiind întrunite condițiile cerute prin Legea nr. 
33/1994 privind exproprierea pentru cauza de 
utilitate publica.  
 In vederea implementării Directivei 2007/60/
EC privind evaluarea și managementul riscului la 
inundații, au fost întocmite 119 hărți cu limitele de 
inundabilitate, extrase din hărțile de risc la inundații 
pentru 51 UAT-uri. 
 În cadrul proiectului ”Managementul integrat 
al deșeurilor”, în vederea întocmirii  documentațiilor 
de amplasare a containelor de deșeuri, au fost 
întocmite  planuri extrase din PUG-uri pentru 352 
localități.
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Studii și lucrări de specialitate 

 In luna martie 2015 a fost contractat 
serviciul de realizare a studiului ”Identificarea 
gospodăriilor tradiționale în vederea conservării in 
situ ‒ zonele Ocoliș, Poșaga, Sălciua, Lupșa, Bistra, 
Rîmeț, Ponor, Mogoș, Intregalde”, în vederea 
promovării și punerii în valoare a arhitecturii 
specifice din aceste zone. 
 Studiul a fost finalizat și predat în luna 
octombrie 2015, în cadrul acestuia fiind identificate 
gospodăriile tradiționale din zonele mai sus 
mentionate, în vederea păstrării și promovării 
arhitecturii valoroase specifice precum și în 
perspectiva includerii lor într-un circuit al caselor  
tradiționale din zonă în cadrul unui  muzeu în aer 
liber.  

 Pentru toate gospodăriile identificate și 
studiate au fost întocmite fișe ale acestora care 
cuprind următoarele elemente: încadrarea în 
teritoriu, ortofotoplanuri cu coordonate, relevee, 
scurt istoric al gospodăriilor precum și date privind 
proprietarii, material fotografic, stare de 
conservare, intervenții necesare pentru 
conservarea gospodăriilor, posibilități de acces, 
propuneri de includere a gospodăriilor în trasee de 
vizitare. 

 In luna mai 2015, în cadrul evenimentului 
”Sărbătoarea salcâmului” organizat în localitatea 
Ceru Bacainți de către Consiliul Județean Alba, 
Centrul de cultură ”Augustin Bena” Alba și Primăria 
Ceru Băcăinți, a fost prezentată și lansată cartea 
Studiu privind aria caracteristică pentru peisaj 
cultural in zona Ceru Bacainti, Judetul Alba.  Cartea 
a fost editată prin grija Consiliului Județean Alba, în 
scopul de a păstra valorile arhitecturale ale zonei și 
peisajul cultural specific al zonei și pentru sporirea 
sensibilității populației față de ocrotirea 
patrimoniului și calitatea mediului construit. 
 In cadrul acestui eveniment au fost 
distribuite mai multe exemplare din această carte 
persoanelor interesate participante la acest 
eveniment. 
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În anul 2015 consilierii din cadrul Direcției 
Amenajarea Teritoriului și Urbanism au finalizat 
desfășurarea activității de promovare a conceptului 
de peisaj cultural în rândul copiilor cu ediția a II-a a 
proiectului ‒ Satul copilăriei mele început în 2013, 
în care au fost cuprinse 13 comune. În această 
etapă au fost implicați copiii din școlile de pe raza 
comunelor Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia 
Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu 
Moților, Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de 
Sus. 

Copiii au participat prin realizarea unor desene, 
machete, colaje, compuneri, cele mai reprezentative 
lucrări ale acestora fiind premiate de Consiliul 
Judeţean Alba în cadrul unor expoziții organizate în 
fiecare comună. Acţiunea s-a bucurat de o largă 
participare a copiilor, de implicarea cadrelor 
didactice şi primăriilor. 

Acțiunile de promovare a conceptului de peisaj 
cultural în rândul copiilor s-a finalizat, ca și în 
cadrul primei ediții, prin editarea unei broșuri în 
care au fost cuprinse lucrările cele mai 
reprezentative ale elevilor, şi care a fost distribuită 
în cadrul şcolilor participante . 

În cadrul concursului Satul copilăriei mele 
desfășurat în primul semestru al anului 2015 în 
comunele Poiana Vadului, Ponor, Rîmeț, Roșia 
Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu 
Moților, Ocoliș, Poșaga, Albac, Arieșeni, Gîrda de 
Sus, din totalul de 1616 copii au realizat lucrări un 
număr de cca. 1100 copii care au primit diplome de 
participare, iar pentru cele mai reprezentative 
lucrări au fost acordate diplome și premii constând 
în rechizite școlare , unui număr de 870 copii.

Satul Copilăriei Mele
Satul Copilăriei Mele este acțiunea educativă cu cea mai mare 
amploare realizată de Consiliul Județean Alba pentru a promova 
conceptul de peisaj cultural în rândul copiilor și tinerilor.
Se desfășoară sub forma unui concurs destinat copiilor din toate 
școlile din mediul rural al județului Alba. Copiii participă prin 

realizarea unor desene, machete, 
colaje, compuneri ce reflectă 
peisajul cultural specific fiecărei 
comune. Cele mai reprezentative 
lucrări sunt premiate de Consiliul 
Judeţean Alba în cadrul unor 
expoziții organizate atât la nivel de 
comună câr și la nivel de județ.
Se editează și o broșură în care sunt 
cuprinse lucrările cele mai 
reprezentative ale elevilor şi care 
este distribuită în cadrul şcolilor 
participante. Până acum au fost 
realizate două ediții ale concursului.

Acțiuni educative 
pentru promovarea 

conceptului de 

Peisaj
Cultural

	 Consiliul Judeþean Alba 
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II.2. Accesare și coordonare proiecte
Principalele atribuţii ale Biroului accesare şi 

coordonare proiecte au vizat 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. 
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.  

De asemenea, au fost realizate şi difuzate 
materiale de informare pentru autorităţile publice 
locale şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară 
din judeţul Alba, privind oportunităţile de finanţare 
oferite de Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020, în speță Sub-Măsura 7.2. „Investiții în 
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică”, măsură prin care se finanţează 
proiecte privind infrastructura rutieră de interes 
local și infrastructura de apă/apă uzată. Materialele 
de informare au fost difuzate cu ocazia unor 
întâlniri cu reprezentanţii APL-urilor din judeţul 
Alba (ex. întâlnirea din 10 septembrie 2015 cu 
secretarii consiliilor locale din judeţul Alba).  

Totodată, au continuat activităţile și 
evenimentele dedicate proiectelor aflate în 
implementare.  

Astfel, în luna iulie 2015 s-a încheiat 
implementarea proiectului „Cetăţenie şi educaţie 
prin media în context european”, finanţat prin 
Programul Life Long Learning, Comenius Regio 
Partnerships şi derulat în două regiuni partenere - 
regiunea Marche (Italia) şi judeţul Alba (România). 
Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea colaborării 
între autoritățile publice locale, școli, organizații 
civice privind dezvoltarea cetăţeniei participative în 
rândul tinerilor, a aptitudinilor elevilor referitoare la 
iniţiativă în comunitate, creativitate, expresie 
artistică, spirit antreprenorial, voluntariat, utilizând 
instrumente media. 

Consorțiul românesc a fost format din 
Consiliul Judeţean Alba, Colegiul Tehnic „Apulum”, 
Şcoala gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, 
Casa Corpului Didactic Alba şi Asociaţia Alba 
Manche Împreună ‒ AMI.
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Principalele rezultate ale proiectului au fost:  
✴  30 workshop-uri, dezbateri, mese rotunde 
realizate în/cu şcolile partenere pe teme legate de 
cetăţenie europeană, educaţie, formare 
profesională, voluntariat, antreprenoriat, social-
media, tinerii în  comunitate, proiecte pentru 
tineri, participanţi fiind elevi, cadre didactice, 
ONG-uri;  

✴  curs de formare pentru cadrele didactice privind 
utilizarea mijloacelor media în educaţia pentru 
cetăţenie, organizat de Casa Corpului Didactic 
Alba; 

✴  34 laboratoare de realizare a producţiilor audio-
vizuale de către elevi şi tineri, cu sprijinul cadrelor 
didactice şi experţilor în domeniu; 11 filme/
producţii audio-vizuale realizate de elevi; 

✴  2 ediţii ale MEET Film Festival (Senigallia - 
octombrie 2014 și Alba Iulia - aprilie 2015) 
participanţi fiind elevi, tineri, studenţi, cadre 
didactice, experţi audiovizual, reprezentanţi 
Agenţii Naţionale, autorităţi locale, instituţii, ONG-
uri, media locală; 1912 producţii audiovizuale 
înscrise şi 69 producţii audiovizuale preselectate şi 
vizionate; 

✴  35 mese rotunde, întâlniri de lucru, vizite de 
lucru pe teme privind educaţia şi formarea 
utilizând mijloace media, noi oportunităţi de 
finanţare prin Erasmus+, parteneriate şi bune 

practici în programe europene, cooperarea 
transnațională în domeniul programelor de 
educație și schimburi culturale finanțate prin 
programe ale Comisiei Europene, oportunităţi de 
colaborare în domeniul audio-vizualului în 
educaţie. Participanţi au fost parteneri în proiect, 
reprezentanţi ai Agenţiilor Naţionale al 
Programului LLP Comenius Regio/Erasmus+, 
autorităţi locale, instituţii de învăţământ, ONG-uri, 
media locală; 

✴  6 întâlniri transnaţionale (49 persoane în 
mobilităţi - cadre didactice, reprezentanți ai 
autorităților locale, specialiști media);  

✴  un website al Festivalului European de Film 
Şcolar, 2 pagini de facebook. 
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A continuat, de asemenea,  implementarea 
proiectului „Egalitate şi acces pe piaţa muncii”, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 6. 
„Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. 
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.  
Proiectul a avut ca obiectiv general promovarea 
principiului egalităţii de şanse şi de gen în rândul 
societăţii civile, administraţiei publice locale şi 
centrale, şi mass-media, în regiunea de dezvoltare 
CENTRU a ţării, în vederea susţinerii accesului egal 
la ocupare.  

Principalele rezultate ale proiectului au fost: 
✴  „Studiu european comparat în ceea ce priveşte 
respectarea principiului egalităţii de şanse în UE ‒ 
România (Reg. Centru) şi Italia (Regiunea Marche), 
la nivel de instituţii publice şi private, organizaţii 
ale societăţii civile şi mass-media” 

✴  „Studiu cu privire la bune practici pentru modele 
integrate şi multisectoriale abordate în Europa în 
vederea eliminării formelor de discriminare a 
femeilor”; 

✴  Campanii de informare, conştientizare şi 
sensibilizare cu privire la respectarea egalităţii de 
şanse şi de gen şi eliminarea stereotipurilor de 
gen; 

✴  Programe integrate adresate categoriei 
vulnerabile din grupul ţintă în vederea facilitării 
accesului egal la plasarea pe piaţa muncii, 
constând în campanii de recrutare (627 persoane 

înscrise în proiect din care 535 femei şi 32 
persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile), 
analiza bilanţului competenţelor, organizarea de 
19 cursuri de formare profesională în 12 domenii, 
454 beneficiari din care 444 femei, seminarii de 
informare cu privire la legislaţia privind hărţuirea 
sexuală la locul de muncă, laboratoare 
motivaţionale şi de pregătire pentru integrarea pe 
piaţa muncii; 

✴  Career coaching ‒ planuri de dezvoltare a 
carierei pentru femeile care doresc să promoveze 
la locul de muncă ‒ 60 femei participante;  

✴  Încurajarea şi sprijinirea antreprenoriatului 
feminin ‒ 25 femei participante.  
Proiectul a fost implementat în perioada 25.04.2014 
‒ 24.10.2015 de către Consiliul Judeţean Alba în 
parteneriat cu UAT (Unitate Administrativ 
Teritorială) Ocna Mureş, Asociaţia Acţiuni Sociale 
prin Metode Educative Active (ASMEA) ‒ Ocna 
Mureş şi E.N.F.A.P. Marche ‒ Regiunea Le Marche, 
Italia. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
2.159.332,00 lei, din care:  43.200,00 lei (2%) ‒ 
Contribuţia solicitantului şi partenerilor, din care 
39.200,00 lei reprezintă contribuţia Consiliului 
Judeţean Alba; 2.116.132,00 lei (98%) ‒ Contribuţia 
comunitară (FSE) şi Contribuţia publică naţională de 
la Bugetul de stat la finanţarea acordată, din care 
1.479.665,00 lei revine judeţului Alba.   
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Proiectul „Oportunităţi sporite pentru şomeri şi 
persoanele în căutarea unui loc de muncă, din 
regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea 
viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 
inclusivă”, proiect strategic finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa 5 ”Promovarea măsurilor 
active de ocupare” DMI 5.1 „Dezvoltarea si 
implementarea măsurilor active de ocupare”, a 
continuat și el în anul 2015. Proiectul a fost 
implementat de către Consiliul Judeţean Alba în 
parteneriat cu Asociaţia pentru Infrastructură 
Regională şi Dezvoltare Durabilă Someş Dej, 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Alba, 
Asociaţia Acţiuni Sociale prin 
Metode Educative Active (ASMEA) 
‒ Ocna Mureş, IBS-CEMES Institut 
GmbH‒ Landul Brandenburg, 
Germania şi Asociaţia Prometeu ‒ 
Câmpia Turzii. 
Obiectivul general al proiectului a 
fost creşterea capacităţii de 
ocupare a persoanelor fără un loc 
de muncă din regiunile Centru şi 
Nord-Vest, prin dezvoltarea şi 
implementarea unor măsuri active 
de ocupare corelate cu aptitudinile 
individuale, educaţia, potenţialul 
de muncă şi oportunităţile de pe 
piaţa muncii.  
Principalele rezultate ale proiectului au fost:  
1. Dezvoltarea de Servicii integrate de ocupare şi 
formare profesională, pentru persoanele în 
căutarea unui loc de muncă, din regiunile 
Centru si Nord Vest, prin: 

✴  Creare Centru Regional de Resurse pentru 
Ocupare şi Formare Profesională (CROFP), în 
regiunea Centru la Cugir, in domeniul  
tehnologiilor de vârf şi al proceselor asistate de 

calculator, 3 Birouri pentru Servicii Integrate de 
Ocupare (1 ‒ Cugir, 1 ‒ mobil în Regiunea Centru, 
1 ‒ mobil în Regiunea N-V), 1 Centru de 
Informare şi Consiliere (Ocna Mureş), 2 centre de 
formare profesională în Regiunea N-V; 

✴  Acreditare furnizori servicii de informare, 
consiliere, mediere ‒ CJ Alba şi AIRDD Someş 
Dej;    

✴ Dezvoltare instrumente standardizate şi unitare 
pentru serviciile furnizate; 
Dezvoltare curricula, autorizare pentru 37 programe 
de formare profesională; 
2. Furnizarea serviciilor de informare şi consiliere 

profesională individuală 
sau în grup pentru 2902 
persoane din cele două 
regiuni ‒ 1354 şomeri şi 
1548 persoane în căutarea 
unui loc de muncă; 
3. Furnizarea serviciilor de 
mediere, inclusiv realizarea 
planurilor individuale de 
mediere pentru 1650 
beneficiari, organizarea a 4 
burse de locuri de muncă, 
mediere on-line prin 
instrumentul IT „match and 
map” accesibil pe site-ul 
proiectului, organizarea a 
32 sesiuni de JOB club la 

care au participat 160 tineri; 
4. Formare profesională, inclusiv prin tehnici şi 
metode moderne, în vederea dobândirii de 
competente cheie si adaptării calificărilor la 
nevoile pieţei muncii pentru 2391 beneficiari în 
cadrul a 98 serii formare profesională, cursuri de 
nivel III, II, I şi iniţiere în cele două regiuni; 

5. Organizarea de 16 seminarii motivaţionale la 
care au participat 112 şomeri de lungă durată, 
tineri şi vârstnici;
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6. 720 beneficiari participanţi la servicii de 
consiliere privind înfiinţarea de IMM/PFA; 

7. Realizarea de schimb de bune practici „Metode 
şi instrumente de mentorat, antreprenoriat” în 
Germania, participanţi 30 tineri; 

8. Organizarea concursului de planuri de afaceri 
„Pune-ţi ideea în practică, crează-ţi locul tău de 
muncă”, 15 planuri de afaceri premiate; 

9. Constituire reţea interregională şi transnaţională 
de mentori (10 români, 3 germani), elaborare 
ghid de mentorat, instrumente de lucru pentru 
acordarea serviciilor de mentorat, 120 ateliere 
de mentorat, 31 tineri participanţi; 

10. Dezvoltarea unui portal web pentru informarea, 
facilitarea accesului la servicii de mediere şi 
mentorat on-line a beneficiarilor şi pentru  
promovarea egalităţii de şanse şi de gen; 

11. Realizarea Studiului de cercetare transnaţional 
„Mobilitatea şi antreprenoriatul ‒ instrumente 
pentru reducerea şomajului şi stimularea 
creşterii economice”, un ghid dedicat 
beneficiarilor FAQ „Frequently Asked 
Questions”, un plan de măsuri active pentru 
ocupare şi stimularea parteneriatelor; 

12. Realizarea unui Plan de transferabilitate a 
rezultatelor proiectului la alte grupuri ţintă, alte 
contexte socio-economice. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
12.861.652,00 lei, din care: 257.233,04 lei (2%) ‒ 
Contribuţia solicitantului şi partenerilor, din care 

250.033,04 lei reprezintă contribuţia Consiliului 
Judeţean Alba. 
În perioada octombrie 2014 ‒ octombrie 2015, 
Consiliul Județean Alba a implementat în calitate de 
partener al Filantropiei Ortodoxe Alba Iulia 
proiectul ,,Parteneriat pentru integrare’’, finanțat 
în cadrul Programului Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritară 6, DMI 6.1 ,,Dezvoltarea economiei 
sociale’’. 

Proiectul a avut ca rezultat înfiinţarea a două 
structuri de economie socială, la Şona şi la Căpâlna, 
în care au fost angajate 19 persoane majoritatea din 
grupuri vulnerabile. Aceste persoane au fost 
selectate din peste 50 de cursanţi care au urmat un 
curs de competenţe antreprenoriale.  
Structura de economie socială din satul Șona are ca 
activitate specifică croitoria și broderia realizând 
produse precum: articole de îmbrăcăminte, articole 
textile brodate pentru pensiuni şi hoteluri, veşminte 
preoţeşti, lenjerii de pat, batiste şi prosoape, 
reverende, trusouri pentru botez, costume populare, 
ştergare. 
Structura de economie socială din satul Căpâlna are 
ca activitate specifică pictura pe sticlă, realizarea de 
țesături din lână și bumbac, sculptură în lemn. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
2.188.236,00 lei, din care 43.764,72 lei cofinanțare 
asigurată de Consiliul Județean Alba. Perioada de 
implementare a proiectului este de 12 luni.
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La iniţiativa Biroului accesare şi coordonare 
proiecte a fost organizat în 10 octombrie 2015, în 
Alba Iulia „Târgul Economiei Sociale Alba” ‒ 
primul târg judeţean de prezentare a structurilor de 
economie socială care funcţionează în judeţul Alba. 
Organizatori: Consiliul Judeţean Alba, Primăria 
Municipiului Alba Iulia, Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia şi  Asociaţia AS 2001 Alba 
Iulia. 
Structurile de economie socială create în ultimii ani 
prin proiecte europene au ca principal obiectiv 
valorificarea potenţialului resurselor umane 
aparţinând în special grupurilor vulnerabile prin 
integrarea pe piaţa muncii, aducând beneficii 
sociale şi economice comunităţilor implicate.  
Astfel, peste 50 astfel de structuri de economie 
socială din întreg judeţul Alba au participat la târgul 
expoziţional, promovându-şi bunurile realizate: 
preparate de brutărie şi patiserie, produse de 
tipografie, obiecte de  artizanat, peleţi pentru 
încălzire, articole textile, broderii, ambalaje din 
carton şi hârtie, cosmetice sau picturi pe sticlă, dar 
şi serviciile: servicii de tipografie şi producţie 
publicitară, turism, IT, fotografie, producţie 
cinematografică, formare profesională, activităţi 
extraşcolare, construcţii - instalaţii, amenajări 
interioare, curăţenie, îngrijire socio‒medicală la 

domiciliu, spălătorie auto, vulcanizare, atelier 
mecanic, organizare evenimente, transport, 
arhivare, colectare şi reciclare deşeuri, activităţi 
sportive şi agrement sau amenajare spaţii verzi. 

În anul 2015 a continuat implementarea activităților 
din cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
intervențiilor în situații de urgență în zone greu 
accesibile” (perioada de implementare iunie 2014 ‒ 
decembrie 2015), proiect finanţat prin Programul 
Operaţional Regional, Axa 3, DMI 3.3. 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”, solicitant Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, ai cărei 
membrii sunt judeţele Regiunii Centru: Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu. 
În urma implementării proiectului, Inspectoratele 
pentru Situații de Urgență  ale județelor din 
Regiunea Centru au fost dotate cu șase autospeciale 
complexe de intervenţie, fiecare dintre acestea 
compusă din: vehicul cu șenile/roți tip UTV cu 
capacitate mărită de trecere (autoşeniletă), 
autospecială cu rol tractor având în dotare 
echipamente speciale şi platformă de transport a 
autoșeniletei. Echipamentele achiziţionate au 
contribuit la reducerea timpului de răspuns al 
unităţilor mobile de intervenţie în zonele rurale de 
la 24’32” la 22’40”.
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O altă activitate, foarte importantă, a biroului, 
realizată pe parcursul anului 2015, a vizat 
asigurarea sustenabilităţii unor proiecte cu finanţare 
nerambursabilă. Astfel, au fost stabilite măsurile 
necesare, respectiv desemnarea echipelor 
responsabile cu aplicarea măsurilor, dar şi structura 
planului de sustenabilitate care va fi întocmit de 
echipele responsabile în perioada de sustenabilitate 
a proiectului.  

Astfel, s-a asigurat monitorizarea şi sustenabilitatea 
proiectului pilot „Realizarea unui parteneriat în 
vederea stabilirii unei Scheme de Garantare 
pentru Tineri în judeţul Alba, România”, finanțat 
de Comisia Europeană. 
În lunile iunie, noiembrie şi decembrie 2015 au avut 
loc vizite de monitorizare la JOB-cluburile înfiinţate 
prin proiect la Liceul Tehnologic Ocna Mureş, 
Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Colegiul 
Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir, Colegiul economic 
„D.P. Marţian” Alba Iulia. În cadrul JOB-cluburilor 
au continuat activităţile cu elevii: informare, 
consiliere profesională, activităţi în cadrul firmelor 
de exerciţiu înfiinţate prin proiect, activităţi 
practice, participare la târguri ale firmelor de 

exerciţiu, realizare vizite de studiu la agenţi 
economici, realizare planuri de afaceri.   
De asemenea, la sfârşitul anului 2015, în baza 
Protocolului încheiat între Consiliul Judeţean Alba 
şi şcolile pilot, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Alba nr. 179 din 11.11.2015, au fost 
predate cu titlu gratuit bunurile achiziţionate de 
Consiliul Judeţean Alba pentru JOB-cluburi în 
cadrul proiectului, necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor cu elevii din şcolile pilot.  

În ceea ce privește proiectul „Servicii integrate 
pentru persoane cu nevoi speciale Alba”, anul 
2015 a reprezentat al patrulea an de post 
implementare al proiectului. S-a monitorizat modul 
de asigurare a serviciilor sociale specializate, în 
conformitate cu standardele minime de calitate 
specifice fiecărui tip de serviciu furnizat. Prin 
monitorizarea activităţii centrelor sociale 
multifuncţionale din cele 5 locaţii (Aiud, Abrud, 
Blaj, Cugir şi Zlatna) s-a urmărit modul de asigurare 
a cadrului instituţional privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor sociale de zi destinate 
persoanelor adulte şi copiilor cu dizabilităţi. De 
asemenea, s-a urmărit obţinerea acreditării 
furnizorului de servicii sociale cât şi a licenţierii 
serviciilor sociale oferite beneficiarilor: centre de zi 
pentru persoanele adulte cu dizabilităţi şi centre de 
zi pentru copiii cu dizabilităţi. Până la sfârşitul 
anului 2015 au fost obţinute acreditarea serviciilor 
sociale ‒ Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi şi 
Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi 
din cadrul Centrelor sociale multifuncţionale pentru 
persoane cu dizabilităţi din Cugir-Vinerea, Blaj şi 
Aiud. 
Prin activitatea de monitorizare post implementare 
s-a verificat şi modul de utilizare a echipamentelor 
şi a bunurilor, precum şi modul de păstrare şi 
conservare a lucrărilor de modernizare/extindere a 
imobilelor.
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Până în prezent au beneficiat de serviciile centrelor 
sociale multifuncţionale din Aiud, Abrud, Blaj, Cugir 
şi Zlatna un număr total de 596 persoane cu 
dizabilităţi. 
La 1 octombrie 2015, Consiliul Judeţean Alba a 
depus cererea de finanţare pentru proiectul „YES ‒ 
Youth, Entrepreneurship, Sustainability”, în 
cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea KA2 
Cooperare pentru inovare şi schimb de bune 
practici, Parteneriate strategice pentru tineri. 
Proiectul YES promovează educaţia antreprenorială 
în rândul tinerilor prin metode non-formale. 
Activităţile proiectului vor consta în principal din 
workshop-uri, seminarii, vizite de teren, mobilităţi 
transnaţionale folosind o mare varietate de metode 
de învăţare non-formale. Scopul proiectului este 
reducerea numărului de şomeri tineri prin 
dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor lor în 
domeniul antreprenoriatului, ceea ce le va permite 
să înceapă o afacere şi să devină independenţi 
economic. Proiectul urmăreşte şi dezvoltarea 
capacităţii celor 9 parteneri implicaţi ‒ autorităţi 
publice locale cu atribuţii în educaţie, formare 
profesională şi tineret, ONG-uri cu experienţă în 
zone urbane şi rurale din România, Italia, Grecia, 

Croaţia şi Ungaria -  de a implementa într-un mod 
eficient politici de tineret care să reducă şomajul în 
rândul tinerilor şi să dezvolte o societate bazată pe 
cunoaştere.  

În luna octombrie 2015 a fost acceptat pentru 
finanţare proiectul SIMPLA ‒ Sustainable 
Integrated Multi-sector PLAnning, în cadrul 
Programului Orizont 2020, Consiliul Judeţean Alba 
având calitatea de partener, cu rol în comunicare, 
promovare proiect, facilitarea relaţiei cu actori 
locali. Solicitantul este AREA Science Park din 
Italia, iar partenerii sunt din Italia, Austria, Spania, 
Bulgaria, Croaţia şi România.  
Scopul proiectului este de a creşte capacitatea 
autorităţilor publice de a planifica şi implementa 
politici energetice durabile şi măsuri prin crearea 
condiţiilor de integrare inteligentă între PAED 
(Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă) şi 
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, două 
instrumente de planificare locală integrată, 
promovate de Comisia Europeană. Proiectul se 
adresează oraşelor, municipiilor sau agregărilor cu o 
populaţie între 50.000 şi 350.000 locuitori. 
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Pe parcursul anului 2015, au continuat proiectele  
cultural-educative ale căror beneficiari au fost copiii 
şi tinerii: 
• „Festivalul naţional de teatru pentru copii”, 
ed.a VII-a, organizat în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Alba şi Ministerul Educației 
Naționale, a adus în concurs  cele mai bune 
formaţii de teatru pentru elevi -  pentru gimnaziu 
şi pentru licee - din judeţ şi din ţară. 
•  „Zilele sărbătorilor pentru copii” - manifestare 
cu caracter interjudețean 
organizată în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Alba. La 
concurs au participat elevi din 
învăţământul primar, 
gimnazial şi liceal, de la 
palate, cluburi ale elevilor sau 
unităţi de învăţământ din 12 
judeţe din țară. Manifestarea 
s-adesfășurat pe mai multe 
categorii: metodică, arte plastice, spectacol 
folcloric și expoziții. 

• „Ritmurile copilăriei” - proiect desfăşurat în 
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, 
constând în organizarea şi desfăşurarea unui 
concurs interjudeţean de muzică folk și dans 
modern, participand elevi din 8 judeţe. 
• Festivalul naţional  „La Porţile Apusenilor” , ed. 
a VII-a,  un proiect menit să contribuie la 

educarea copiilor în spiritul cunoaşterii şi preţuirii 
tradiţiilor populare, la conservarea şi promovarea 
specificului regional s-a desfăşurat în luna aprilie, 
pe trei secţiuni ‒ concurs eseuri, concurs pictură şi 
concurs dans popular, cu o participare numeroasă 
(150 de elevi) a şcolilor din mai multe zone 
etnofolclorice: Alba, Dolj, Gorj, Sibiu, Vâlcea. 

Congresul Tinerilor Basarabeni din România ‒ 
ajuns la a V ‒ a ediție, s-a desfășurat în perioada 3-5 

aprilie 2015. Pe lângă studenții 
și elevii ce învață în Alba Iulia și 
în județ au participat 40 de 
reprezentanți a tinerilor 
basarabeni din centrele 
universitare de tradiție din 
România. 
Congresul Spiritualităţii 
Româneşti de Pretutindeni ‒ 
constituie cadrul favorabil 

pentru reafirmarea identității naționale a românilor 
din toate colțurile lumii. Ajuns la cea de-a XIX-a 
ediție, a reunit în 28-30 noiembrie 2015 
personalități ale culturii, științei, spiritualității 
românești venite din Republica Moldova, Ucraina, 
Serbia, Bulgaria, Ungaria, Rusia, SUA, Franța, Italia, 
Austria. 
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III.1.  Cultură, educație și relații 
interinstituționale
Compartimentul Cultură, educaţie şi relaţii interinstituţionale  contribuie la elaborarea de 
programe şi proiecte, în concordanţă cu strategiile sectoriale privind cultura educativă, pentru a 
oferi servicii culturale adecvate nevoilor culturale comunitare şi pentru revitalizarea tradiţiilor şi 
obiceiurilor locale, acordând asistenţă de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte 
culturale şi educative către instituţii publice sau alte persoane juridice.

În anul 2015 s-au 
organizat mai multe 
evenimente dedicate 
dezvoltării unui cadru 
comun de manifestare a 
spiritualităţii româneşti.
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Acțiunile în care a fost implicat Bibliobuzul 
Consiliului Județean Alba s-au desfășurat pe tot 
parcursul anului și au cuprins aproape toată 
suprafața județului Alba. 

În cadrul campaniei „Călătorim și Dăruim”, 
începută încă din anul 2014, locuitori de toate 
vârstele ai județului Alba, de la preșcolari și până la 
pensionari, au donat cărți și jucării pentru cei mai 
puțin norocoși. O dată cu acțiunile de colectare a 
acestor obiecte, s-au organizat și ateliere de creație 
constând în confecționarea de semne de carte, 
felicitări și plicuri embosate, cu tematică, în funcție 
de evenimentele calendaristice. 

”Caravana animației culturale și a descoperirii  
talentelor” a fost formată dintr-o echipă de angajați 
din cadrul Consiliului Județean Alba, Bibliotecii 
Județeane ”Lucian Blaga”, Centrului de Cultură 

”Augustin Bena” și Muzeului Național al Unirii.  sÎn 
cadrul său au fost realizate ateliere de creație, pe 
mai multe domenii, pentru a  descoperi noi talente 
în rândul celor tineri. 

Pe parcursul anului, Bibliobuzul a fost solicitat să 
participe și la alte numeroase evenimente, printre 
care se pot enumera: marcarea Zilei Internaționale a 
Non-violenței în Școli, alături de reprezentanți ai 
Inspectoratului Județean de Poliție Alba; Săptămâna 
Școala Altfel; Târgul de carte „Alba Transilva”. 

De asemenea, Bibliobuzul a fost prezent, în urma 
unor solicitări prealabile, în numeroase școli și 
grădinițe din județ, unde au fost realizate diverse 
activități culturale și educative, ce au inclus ateliere 
de îndemânare, lectură publică, recitaluri de muzică 
și poezie.

Bibliobuzul Consiliului Județean Alba
Este un vehicul de animație culturală, echipat, din punct de vedere 
tehnic, sub forma unei biblioteci mobile.
Primit ca donație din partea departamentului francez la Manche, 
departament cu care județul Alba este înfrățit, Bibliobuzul participă la 
numeroase activități educative și culturale destinate copiilor și tinerilor.
În anul 2015, cele mai importante programe desfășurate cu ajutorul 
Bibliobuzului, pe tot teritoriul județului Alba,  au fost cele intitulate 
„Călătorim și dăruim”și „Caravana animației culturale și a 

descoperirii talentelor”.

Acțiuni cultural-
educative alături de 

Bibliobuz
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Numeroase acțiuni defășurate în cursul anului 2015, 
în sfera educației și tineretului, au fost posibile 
datorită realizării unor convenții de cooperare, 
parteneriat sau colaborare cu diverse instituții și 
organisme din județul Alba. printre cele mai 
importante se numără cele realizate cu: 
1) Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba - 
pentru realizarea Proiectului comun de educaţie 
rutieră şi de prevenire a accidentelor de circulaţie în 
rândul elevilor. Activitatea desfăşurată în perioada 
mai-iunie 2015, în baza unui Proiect comun de 
educaţie rutieră şi de prevenire a accidentelor de 
circulaţie în rândul elevilor, numit „Educaţie rutieră-
educaţie pentru viaţă”, cu scopul reducerii riscului 
de victimizare a tinerilor şi a numărului de 
accidente rutiere în care pot fi implicaţi aceştia.  

2) Crucea Roşie Română ‒ Filiala Alba - pentru 
realizarea programului „Educaţie Sanitară pentru 
Generaţia de Mâine”, organizarea şi desfăşurarea 
concursului judeţean pentru sănătate şi prim-ajutor 
„Sanitarii Pricepuţi”, activitate desfăşurată în 
perioada aprilie - iunie 2015, reunind un număr de 
aproximativ 500 de elevi, de gimnaziu şi liceu, din 
care un număr de 220 de elevi au fost premianţi ai 
locurilor I, II, III, primind diplome, tricouri, şepci, 
ghiozdane, produse igienico-sanitare şi premii în 
bani. Este de menţionat faptul că elevii câştigători ai 
locului I, categoria gimnaziu, Școala Gimnazială 
”Lucian Blaga” Ocna Mureș, au participat la Etapa 
naţională a concursului ‒ ediţia 2015 - desfăşurată 
în luna iulie 2015, la Poiana Pinului, judeţul Buzău. 

3) Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Alba ‒ pentru realizarea Proiectului 
„Alege viaţa. Spune NU Drogurilor !”, organizarea 
Concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, 
desfăşurat în perioada februarie-noiembrie 2015, 
beneficiari direcţi fiind 2500 de elevi claselor IX-XII 
şi 50 de profesori diriginţi şi consilieri educativi din 
cadrul mai multor licee din Zlatna, Abrud, 
Câmpeni, Baia de Arieș, Arieșeni, Albac, Ocna 
Mureș, Sebeș, Blaj, Cugir, Aiud, Alba Iulia, iar 
beneficiarii indirecţi ai acestui proiect, comunitatea 
în ansamblu: elevi, profesori diriginţi şi consilieri 
educativi, psihologi şcolari, părinţi, reprezentanţi ai 
comunităţii locale. Proiectul a constat în activităţi 
de prevenire generală realizată de specialiştii 
CPECA, împreună cu reprezentantul CJ Alba, şi IPJ 
Alba, vizionarea de filme documentare cu mărturiile 
unor foşti consumatori de droguri; furnizarea de 
informaţii şi cunoştinţe necesare elevilor cu privire 
la problematica consumului de droguri licite şi 
ilicite; informarea acestora cu privire la serviciile 
CPECA Alba.  
În cadrul acestui proiect a avut loc şi Concursul 
naţional „Mesajul meu antidrog”, aflat la cea de-a 
XII-a ediţie, desfăşurat pe mai multe secţiuni (film 
de scurt metraj, spot, eseu literar, arte vizuale), care 
au un caracter cultural-artistic sau sportiv şi 
presupun promovarea unui mesaj anti-drog.
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Numeroase alte acțiuni și evenimente au vizat, 
de asemenea, domeniul tineretului, sportului și 
educației: 

1. ”Cupa Tanțoș” ‒ proiect având ca obiectiv 
principal organizarea unei competiții de nivel 
național de schi, competiție care a punctat în 
Campionatul Național de Schi. Competiția, aflată la 
a doua ediție, a fost organizată în memoria marelui 
Campion Național la Schi, Andrei Tanțoș, care s-a 
stins din viată in 2012, la vârsta de numai 19 ani. 
Perioada de desfășurare a acestei competiții a fost 
luna februarie 2015 

2. ”Alba Iulia City Race” - proiect având ca 
obiectiv principal promovarea ideii de viață 
sănătoasă prin practicarea sportului. Proiectul, aflat 
la cea de-a doua ediție, a presupus organizarea unei 
competiții de alergare de nivel național, constând în 
trei probe: semimaraton, cros și Kids Race. 
Competiția, organizată la Alba Iulia în data de 14 
martie 2015, a fost promovată de Marian Oprea, cel 
mai bun atlet din România în 2013, medaliat 
olimpic la Atena în proba de triplusalt. La start s-au 
aflat și unii dintre atleții de top ai României: Ionuț 
Zincă, Marius Ionescu. 

3. „Prietenii pompierilor”- activitate 
desfăşurată sub forma unui concurs, teoretic şi 
practic, la care au participat elevi ai ciclului 
gimnazial şi liceal de pe întreg teritoriul judeţului 
Alba. Prin acest concurs, organizat pe două 
secţiuni: „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea 
apăr viaţa”, s-a urmărit în mod special îmbogăţirea 
cunoştinţelor în domeniu, precum şi atragerea a cât 
mai mulţi copii în astfel de acţiuni. Consiliul 
judeţean Alba a acordat premii echipajelor 
participante la concurs, respectiv elevi ai claselor V-
VIII şi IX-XI. 

4. Tabăra „Dialog intercultural”-  proiect 
organizat în perioada mai - august 2015, în judeţul 

Bacs-Kiskun si Tolna, Ungaria, şi în Alba, România, 
şi a constat în organizarea unor tabere cu caracter 
educativ-recreativ pentru facilitarea realizării 
contactelor între tinerii din judetul Alba, Romania, 
si judetele Bacs-Kiskun si Tolna, Ungaria, prin 
participarea in comun la desfasurarea intregului 
program; promovarea reciproca a valorilor cultural-
istorice prin intermediul schimburilor interscolare, 
al vizitarii de muzee, expozitii etc.  

5. “Concursul de matematică Mircea 
Ganga” - evenimentul aflat la a VI-a Editie, 
organizat cu sprijinul ASTRA Blaj, constă în 
organizarea unui concurs judeţean de matematică 
destinat elevilor apţi de performanţă de la liceele cu 
clase de profil matematică-informatică din judeţ, în 
scopul promovării performanţei acestei materii în 
rândul elevilor de liceu din judeţ şi punerii în 
valoare a cunoştinţelor şi deprinderilor acestora. 
Evenimentul, desfășurat în luna mai 2015, la Blaj, 
Colegiul Naţional I.M. Clain, a reunit un număr de 
60 de matematicieni din județ. 

6. ”Gala Sportului” ‒ activitate organizată în 
colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret și 
Sport Alba, în data de 18 decembrie 2015, la Alba 
Iulia, proiect având ca scop principal promovarea 
sportivilor talentati și a antrenorilor acestora, care s-
au remarcat in cursul anului 2015. Au fost acordate 
139 de premii în bani, sportivilor și antrenorilor 
acestora.  

7. ”Gala Performerilor” ‒ activitate 
organizată de Consiliul Județean Alba, în colaborare 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, s-a 
desfășurat în data de 17 decembrie 2015, la Alba 
Iulia, având ca scop principal recunoașterea 
rezultatelor obținute de către elevi și dascali la 
Olimpiadele naționale școlare, în anul școlar 
2014-2015. 

8. ”Fotbal la orice vârstă” ‒ activitate având 
ca obiectiv promovarea fotbalului ca mijloc de 
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interacționare și integrare socială în județul Alba, și 
ca instrument de clădire a unei comunități 
sănătoase, precum și stimularea locuitorilor 
județului Alba în practicarea acestui sport de masă. 
În cadrul acestei activități s-au acordat premii (cupe, 
medalii, tricouri și mingi de fotbal) sportivilor 
echipelor din județul Alba, care activează în cadrul 
campionatului județean de fotbal, conform 
clasamentelor pe categorii de sportivi și pe secțiuni. 

9. „Campionatul judeţean de volei”, Ediţia 
2015, desfăşurat în perioada februarie-decembrie 
2015, are ca obiectiv antrenarea tinerilor intr-o 
competitie de masa care sa duca la  dezvoltarea 
spiritului competitional si a fair-play-ului, precum si 
la identificarea si promovarea tinerilor talentati. În 
cadrul acestui campionat, Consiliul judeţean Alba a 
asigurat premierea echipelor participante şi 
desfăşurarea campionatului. 

10. „Campionatul judeţean de baschet”, 
Ediţia 2015, desfăşurat în perioada februarie-
decembrie 2015, are ca obiectiv antrenarea tinerilor 
intr-o competitie de masa care sa duca la  
dezvoltarea spiritului competitional si a fair-play-
ului, precum si la identificarea si promovarea 
tinerilor talentati. În cadrul acestui campionat, 
Consiliul judeţean Alba a asigurat premierea 
echipelor participante şi desfăşurarea 
campionatului. 

11. „Cupa oraşelor şi satelor la fotbal” - 
proiect realizat în colaborare cu ISJ Alba, 
cuprinzând etape locale, zonale şi etapa judeţeană. 
Au participat peste 1500 de elevi din învățământul 
gimnaziu urban, gimnaziu rural şi liceal, în cadrul a 
45 de acţiuni. Fiecare elev a fost premiat cu 
diplomă de participare, iar fiecare unitate școlară 
implicată a fost premiată cu câte o minge de fotbal. 

III.2.  Relații 
internaționale

Activitatea Consiliului Judeţean Alba în 
domeniul relaţiilor internaţionale, în anul 2015, s-a 
concretizat în proiecte, acţiuni şi vizite de lucru 
pentru continuarea relaţiilor de cooperare 
descentralizată cu partenerii externi ai Judeţului 
Alba, în participarea la seminarii, conferinţe şi 
reuniuni ale organismelor internaţionale în care 
Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean, este membru 
cu drepturi depline, precum şi în diverse activităţi 
de traduceri şi corespondenţă externă. 

(A). Cooperarea între 
Judeţul Alba şi Judeţele 
Tolna şi Bács-Kiskun din 
Ungaria  s-a concretizat 
prin: 

✴ Februarie 2015 vizită de lucru, în Judeţul 
Alba, a unei delegaţii a Consiliului Judeţean Bács-
Kiskun, condusă de preşedintele Làszló Rideg, 
ocazie cu care s-au purtat discuţii despre axe 
comune de cooperare pentru anul în curs, 
elaborarea şi implementarea, în parteneriat, a 
unor proiecte cu finanţare europeană, care să 
vizeze domenii ca: tineret, turism, cultură, o 
colaborare cu Parcul Industrial Cugir, cu Asociaţia 
„Ţara Vinului” şi organizarea de acţiuni comune 
pentru promovarea şi valorizare Castelului de la 
Sâncrai.  

✴ Iulie ‒ Octombrie - „Tabăra Dialog 
Intercultural”, ale cărui obiective au fost 
deschiderea unui dialog între tineri din Judeţul 
Alba şi Judeţele Tolna, Bács-Kiskun, precum şi 
promovarea reciprocă a valorilor cultural-istorice 
prin intermediul schimburilor interşcolare.
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Tinerii participanţi au fost implicaţi în 
activităţi extraşcolare. Beneficiarii proiectului au 
aproximativ 80 de tineri, cu vârste cuprinse între 8 
şi 18 ani din cele trei judeţe partenere. 

✴ August, participarea unui artist din Judeţul 
Bács-Kiskun la a XX-a ediţie a Taberei 
Internaţionale de Artă Plastică, INTER-ART, 
organizată în Judeţul Alba, în baza unui 
parteneriat între Consiliul Judeţean Alba, Fundaţia 
„Inter-Art” Aiud, Primăria Municipiului Aiud ‒ 
Consiliul Local al Municipiului Aiud şi Centrul 
Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud. Programul 
taberei, la care au participat artişti din 25 de ţări, 
a cuprins activităţi artistice libere, simpozioane, 
dezbateri, expoziţii şi excursii, fiecare participant 
fiind rugat să doneze 3-4 lucrări create pe 
parcursul taberei, lucrări care au stat la baza 
expoziţiei internaţionale organizate la final.  

✴ Septembrie, participarea unor producători 
de produse tradiţionale din Judeţele Bács-Kiskun 
şi Tolna, în calitate de expozanţi, la Târgul 
Apulum Agraria 2015, organizat de Consiliul 
Judeţean Alba împreună cu Direcţia pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba, Camera 
Agricolă Judeţeană Alba, Primăria Municipiului 
Alba Iulia, pentru promovarea agriculturii 
Judeţului Alba, respectiv a fermierilor ‒ membri ai 
asociaţilor profesionale din judeţ şi ale produselor 
agricole ale acestora 

(B) Cooperarea cu 
raioanele înfrațite din 
Republica Moldova, s-a 
concretizat prin realizarea 
următoarelor acțiuni: 

✴ Februarie -  domnul Anatolie Melenciuc, 
vicepreşedinte al Raionului Ialoveni, a participat la 
discuţii cu vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Alba pentru demararea unei cooperări, prin 
acordarea unui sprijin financiar pentru un proiect 
de amenajare a unui Muzeu ‒ Centru Expoziţional 

Raional în oraşul Ialoveni, care să reunească 
pentru 27 de colecţii ale artistului Petru Costin, 
inclus în Guinness Book. Tot în cadrul acestei 
reuniuni de lucru, au fost prezentate proiectele 
Consiliului Judeţean Alba în domeniul culturii, al 
păstrării şi promovării tradiţiilor locale, în 
domeniul sportului, precum şi modalităţile de 
finanţare ale domeniului social în România şi în 
Judeţul Alba. Au urmat o întâlnire cu conducerea 
DGASPC Alba, în cadrul căreia s-a vorbit, pe larg, 
despre sistemul social din Alba şi Ialoveni, în 
termeni de organizare, finanţare, funcţionare, 
proiecte, despre dezvoltarea economiei sociale în 
România şi Moldova, şi vizite la locuinţe protejate 
pentru adulţi (Galda de Jos şi Centrul de Servicii 
Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia).  

✴ Martie - delegaţie oficială condusă de 
domnul Lilian Popescu, Preşedintele Raionului 
Ialoveni, pentru semnarea Acordului de Finanţare 
privind resistematizarea şi amenajarea Muzeului 
din Ialoveni. De asemenea, s-au purtat discuţii 
privind continuarea parteneriatului dintre cele 
două unităţi administrative, au avut loc consultări 
tehnice între Secretarul Judeţului Alba şi 
Secretarul Raionului Ialoveni, pe marginea 
procedurilor de convocare, organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor de consiliu, de redactare 
a proiectelor de hotărâri şi aprobare a hotărârilor 
consiliului. S-a participat la şedinţa Consiliului 
Judeţean Alba, la o reuniune de lucru la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
pe teme legate de pregătirea forţei de muncă, la o 
întâlnire cu primarul oraşului Cugir, pentru o 
posibilă colaborare între oraşul Cugir şi oraşul 
Ialoveni, precum şi la vizite ale unor obiective 
culturale din Cetatea Alba Carolina.  

✴ Tot în baza acestei Înţelegeri de Cooperare, 
elevi şi cadre didactice din licee ale Raionului 
Ialoveni au participat, în luna iulie, la Tabăra de 
cultură şi civilizaţie „Acasă la noi”, ediţia a XIX-a.

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba



�44

Această tabără a fost organizată în zona 
Munţilor Apuseni, cu scopul de a promova valorile 
cultural-istorice şi turistice ale Judeţului Alba. 
Programului taberei a cuprins diverse activităţi 
extraşcolare: excursii şi drumeţii, programe artistice, 
vizite la muzee şi la diverse obiective turistice, 
întreceri sportive, colocviul literar „Popasuri în 
istoria şi cultura Albei”, prezentări de carte, 
colocviul „Să nu-i uităm ‒ Adrian Păunescu şi 
Grigore Vieru ‒ dialog despre Poezie, Ţară şi Limba 
Română”, ora de istorie cu tema „Alba Iulia ‒ 
aşezare multimilenară”, activităţi de agrement.  

(C) În cadrul 
parteneriatului cu 
Provincia Autonomă 
Voivodina, Republica 

Serbia, s-a participat, în luna iulie, la prima ediţie a 
Simpozionului „Interferenţe culturale Banat ‒ 
Transilvania”, organizat la Zrenianin, de către 
Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, 
Academia Română, filiala Timişoara, Institutul de 
Studii Banatice „Tutu Maiorescu” şi Biblioteca 
Judeţeană „Lucian Blaga” Alba. 

✴  La invitaţia conducerii Consiliului Judeţean 
Alba, în luna septembrie, Directorul Institutului 
Cultural al Românilor din Voivodina şi 
Preşedintele de onoare al acestui institut, au 
efectuat o scurtă vizită de lucru pentru a discuta 
detalii referitoare la organizarea Simpozionului 
„Interferenţe Culturale”, care va fi organizat în 
anul 2016, la Alba Iulia, precum şi chestiuni 
referitoare la viitoarele proiecte de cooperare între 
cele două instituţii.  

✴ În octombrie, la invitaţia Directorului 
Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina 
şi a Redactorului şef, responsabil al Editurii ICRV 
Costa Roşu, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
Alba au participat la Zilele Institutului de Cultură 
al Românilor din Voivodina, eveniment organizat 

la Rijeka, Croaţia. Pe agenda evenimentului, 
organizat împreună cu Institutul de Studii Istorice 
al Academiei Croate de Ştiinţă, s-au aflat 
prezentarea Editurii ICRV, lansarea lucrării 
„Merica” de Ervin Dubrovic şi a celor două 
albume monografice „Istroromânii şi Vlahii din 
Muntenegru”, editate de ICRV cu sprijinul 
financiar al Consiliului Judeţean Alba. De 
asemenea, împreună cu Muzeul oraşului Rijeka, a 
fost organizată o expoziţie cu lucrări plastice ale 
pictorului Viorel Flora.  Au mai fost organizate 
vizite în teren, în sate locuite de istroromâni, 
pentru a cunoaşte, în mod direct, istoria acestor 
comunităţi şi o serie de întâlniri cu oameni de 
cultură şi reprezentanţi ai administraţiei din zonă, 
fiind abordate subiecte despre posibile colaborări 
viitoare şi identificarea de puncte de interes 
comun.  

(D) În calitate de membru 
al Adunării Regiunilor 
Europene ‒ A.R.E. ‒ 
Consiliul Judeţean Alba  s-a 

implicat în activităţile acestei organizaţii 
internaţionale prin:  

✴ participarea la Conferinţa Internaţională cu 
tema „Educaţia Inovativă ‒ o şansă reală pentru 
tineri, organizată la Braşov, în luna mai, în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, Primăria 
Braşov şi Universitatea Transilvania. Programul 
conferinţei a cuprins intervenţii şi dezbateri pe 
teme legate de strategii inovative pentru studenţi, 
accesibilitate pe piaţa muncii după terminarea 
studiilor, partaj de bune practici în învăţământul 
vocaţional, rolul modelelor în educaţia bazată pe 
inovaţie şi cercetare, precum şi o serie de vizite de 
studiu; 

✴ participarea la reuniunile Biroului A.R.E., 
Adunarea Generală Extraordinară, Adunarea 
Generală Statutară şi Forumul Eurodyssey,
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organizate în Vastra Gotaland, Suedia, în luna iunie. 
Agenda de lucru a Biroului a cuprins discuţii şi 
dezbateri pe teme legate de membri şi parteneriate,  
finanţele organizaţiei, pregătirea Adunării Generale, 
schimbarea modului de organizare şi funcţionare al 
A.R.E., precum şi proiectul privind priorităţile 
organizaţiei pentru perioada 2015-2017.  

 Adunarea Generală Extraordinară este 
singura instanță cu drept de modificare a Statutului 
A.R.E. Acesta a fost, de altfel, și subiectul dezbătut 
și aprobat în cadrul acestei reuniuni, respectiv 
documentul vizând reorganizarea asociaţiei în 
conformitate cu cerinţele şi provocările secolului 21.  

 Adunarea Generală Statutară a constituit 
punctul culminant al evenimentelor din Suedia. 
Adunarea Generală s-a încheiat cu adoptarea 
priorităţilor politice pentru perioada 2015-2017.  

 Forumul Eurodyssey: EURODYSSEY a fost 
primul program al A.R.E., creat în 1985, cu scopul 
de a îmbunătăţii şansele tinerilor europeni pentru 
integrarea în viaţa profesională prin oportunitatea 
unui experienţe de muncă în străinătate. Este un 
program de schimb care permite tinerilor, cu vârste 
între 18 şi 30 de ani,  aflaţi în căutarea unui loc de 
muncă să beneficieze de un stagiu profesional în 
străinătate pentru o perioadă de 3 până la 7 luni 

 
Punctul central al forumului l-a constituit alegerea 
noului preşedinte al Programului şi a regiunii care 
va găzdui, pentru o perioadă de doi ani, 
secretariatul general. Astfel, pentru prima dată în 
istoria Eurodyssey, preşedinţia şi secretariatul 

general au fost preluate de un judeţ din România, 
respectiv Judeţul Timiş.  

✴ participarea la Adunarea Generală şi la 
reuniunea Biroului, organizate în Bruxelles, Belgia, 
în luna decembrie. Adunarea Generală a 
reprezentat o piatră de răscruce pentru A.R.E., la 
finele acestui an, din motive statutare şi pentru a 
confirma rolul organizaţiei în monitorizarea 
Situaţiei Regiunilor în Europa.  
Reuniunea de Birou a fost prima organizată în 

noul format decis în iunie de către membri, pentru 
a face din Biroul A.R.E. principalul organism politic 
al organizaţiei şi cadrul pentru dezbatere şi discuţii 
la nivel european. Nu au avut loc discuţii 
organizaţionale, ci o dezbatere politică cu tema „Să 
facem faţă crizei refugiaţilor”. Reuniunea Biroului s-
a încheiat cu o declaraţie oficială a tuturor 
participanţilor la dezbatere.  

Activităţile desfăşurate pe parcursul anului 
2015 au mai inclus şi realizarea documentelor şi a 
demersurilor necesare pentru participarea la diferite 
evenimente dedicate cooperării și participării în 
proiecte internaționale. 
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Activitatea desfăşurată de Compartimentul 
Administrarea  Domeniului Public şi Privat în anul 
2015 a presupus activităţi de gestionare a fluxului 
bunurilor care aparţin domeniului public al 
Judeţului Alba, fluxului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al Judeţului Alba; modificări de 
valori în inventarul proprietătii publice; închirieri de 
spații și stabilirea modului de folosință a unor bunuri 
imobile sau spaţii. 
Astfel, inventarul bunurilor care aparţin domeniului 
public al Judeţului Alba, fost completat cu unele 
bunuri, precum Sistemul microregional de 
alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia 
Roână, Cut, Câlnic, Șpring și Doștat. Activitatea 
operatorului de apă-canal S.C. APA-CTTA S.A. s-a 
răsfrânt și asupra domeniului 
privat al județului Alba, acesta 
fiind completat cu mai multe 
bunuri - mijloace fixe, 
achiziționate de operatorul 
regional. 
Lucrările efectuate la 
infrastuctura județului Alba au 
condus și la modificarea valorii 
în inventarul proprietății 
publice a mai multor obiective, procedându-se la 
actualizarea valorii de inventar a acestora ca 
urmare a investițiilor efectuate. Un bun exemplu 
este “Sediul administrativ Castel ”, aparținător 
imobilului  ”Construcții administrative și social 
culturale în care a funcționat Centrul de Plasament 
Sâncrai-Aiud și teren aferent ”, obiectiv a cărui 
valoare a crescut semnificativ ca urmare a finalizării 
lucrărilor de restaurare efectuate aici. 

În anul 2015, Compartimentul Administrarea 
Domeniului Public şi Privat a desfăşurat şi alte 
activităţi, după cum urmează: 
• A continuat acţiunea de identificare din punct de 
vedere al publicităţii imobiliare, a bunurilor imobile, 
proprietate publică/privată a Judeţului Alba, prin 
elaborarea Documentaţiilor cadastrale în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară, a dreptului de 
proprietate al Judeţului Alba; 
• S-a aprobat efectuarea lucrărilor de reparații 
capitale la unele bunuri spații din proprietatea 
publică a Județului Alba; 
• S-a încuviinţat cererea adresată Consiliului Local 
al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea 
spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul 

ocna Mureș, str Axente Sever , 
nr. 43 A, din domeniul public al 
orașului Ocna Mureș și din 
administrarea Consiliului Local 
al orașului Ocna Mureș, în 
domeniul public al județului 
Alba și în administrarea 
Consiliului Județean Alba, în 
vederea amenajării unui centru 
de sănătate multifuncțional; 

• Încasarea chiriei (lunare) pentru spaţiile închiriate; 
• Centralizarea situaţiei chiriilor lunare încasate; 
• Inventarierea anuală a bunurilor din domeniului 
public şi privat al Judeţului Alba pe anul 2015; 
• Consultanţă în domeniu, tuturor primăriilor din 
judeţul Alba; 
• Întocmirea de documente de specialitate necesare 
desfășurării activității Consiliului Județean Alba.
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 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 C.J. Alba; 

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

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

✴ a efectuat monitorizarea 
contractelor de prestari 
servicii, inchiriere spatii, 
servicii de furnizare 
utilitati,  incheiate in anul 
2015;  

✴ a elaborat documentaţia 
de atribuire, asigurând 
îndeplinirea obligaţiilor 
referitoare la publicitate 
prin transmiterea a 1911 anunţuri şi a invitaţiilor 
de participare către SEAP, pentru procedurile de 
achiziţie, asigurând totodată și personal pentru 
comisiile de  evaluare a ofertelor;  

✴ 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; 

✴ a constituit şi arhivat dosarele de achiziţie publică 
iniţiate; 

✴ a încheiat contracte pentru de achiziţie directă de 
produse si servicii a caror valoare, estimată nu a 
depăşit echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv 
T.V.A.  

✴ a încheiat contracte pentru 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 şi 
a contractelor de concesiune de servicii; 

✴ 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; 
✴ a studiat legislaţia 
colaterală achiziţiilor 
publice, modificările 
legislative apărute, 

literatura de specialitate legată de acest domeniu 
pentru a putea elabora corect documentaţiile de 
atribuire şi încheia contractele, pentru a putea 
acorda o consultanţă  competentă.
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 În anul 2015 au fost repartizate Serviciului 
juridic-contencios spre soluţionare un număr 837 de 
lucrări, cu caracter juridic. De asemenea, în cursul 
anului 2015 Consiliul Judeţean Alba a înregistrat un 
număr de  117 litigii care s-au aflat pe rolul 
instanţelor judecătoreşti. Un număr de 51 litigii au 
fost înregistrate în anii precedenţi, aflându-se în 
curs de soluţionare pe parcursul anului 2015, iar un 
număr de 66 litigii au fost înregistrate în anul 2015.  
 În cadrul procedurilor de soluţionare a 
acestor litigii de către instanţele judecătoreşti, 
Consiliul Judeţean Alba a fost citat pentru un număr 
de 188 termene de judecată pentru care s-au 
efectuat şi depus la dosarul cauzelor lucrările 
juridice necesare şi s-a asigurat reprezentarea la 
Judecătoriile din Alba Iulia, Aiud, Cîmpeni, Sebeş, 
Blaj, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoria 
Ploieşti, Tribunalul Cluj Napoca, Tribunalul Bistriţa 
Năsăud, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel 
Cluj, Curtea de Apel Târgu Mureş şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.  
 Pentru exercitarea atribuţiei Serviciului 
juridic-contencios de reprezentare juridică a 
Judeţului Alba, Consiliului Judeţean Alba şi 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba la instanţele 
judecătoreşti, au fost efectuate în cursul anului 2015 
activităţi specifice, diferenţiate pentru fiecare dosar 
în funcţie de natura litigiului, de calitate procesuală 
de reclamant sau pârât a consiliului judeţean, de 
complexitatea litigiului raportat la pretenţiile 
formulate în cuprinsul acţiunii judiciare şi 
problematica de drept în discuţie, ceea ce a impus o 
documentare susţinută cu privire la legislaţia 
aplicabilă cauzei, doctrina juridică incidentă şi 
practica judecătorească existentă pentru cauze 
similare.  

  În vederea redactării lucrărilor juridice 
necesare la instanţele judecătoreşti s-a cooperat cu 
celelalte compartimente din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Alba pentru obţinerea de 
date, informaţii şi documente justificative, care să 
servească la motivarea în fapt şi în drept a acestor 
lucrări.  
Personalul Serviciului juridic contencios a îndeplinit 
în cursul anului 2015 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. 
 Astfel, consilierii juridici au participat la 
redactarea unor proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Alba, precum şi a actelor juridice pentru 
fundamentarea acestora, au participat la redactarea 
unor proiecte de dispoziţii ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba și au redactat proiecte de 
dispoziţii de schimbare, pe cale administrativă, a 
numelui sau prenumelui persoanelor fizice 
solicitante.  
 În vederea perfectării unor raporturi juridice 
între Consiliul judeţean Alba şi terţe persoane 
juridice sau fizice, consilierii juridici au redactat sau 
au colaborat la redactarea unor proiecte de 
contracte privind achiziţiile publice de bunuri, 
lucrări şi servicii, la redactarea actelor adiţionale la 
aceste contracte, precum şi la negocierea clauzelor 
legale contractuale. 
 Activitatea profesională a consilierilor juridici 
s-a concretizat, de asemenea, pe parcursul anului 
2015 în verificarea legalităţii actelor cu caracter 
juridic primite spre avizare, precum şi în avizarea 
acestora. În acest sens, au fost acordate un număr
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de 787 avize de legalitate.  
Personalul Serviciului juridic contencios a 
desfăşurat activităţi cadrul unor grupuri de lucru şi 
comisii constituite prin dispoziţii ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Alba și a efectuat activitatea de 
documentare juridică în vederea formulării 
punctelor de vedere asupra propunerilor legislative 
transmise prin intermediul Platformei Uniunii 
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.  

A. Elaborarea Hotararilor Consiliului Judetean 
Alba 

In cursul anului 2015, Consiliul Judeţean Alba s-a 
întrunit într-un numar de  19 şedinte din care 12 
ordinare , 6 extraordinare şi o sedinţă de îndată. Au 
fost adoptate 217 hotărâri. 
Consiliului judeţean se întruneşte în şedinţă 
ordinară, în fiecare lună, la convocarea 
preşedintelui consiliului judeţean cât şi în şedinţe 
extraordinare, la cererea preşedintelui sau cel puţin 
a unei treimi din numărul membrilor consiliului, ori 
la solicitarea prefectului adresată preşedintelui 
consiliului judeţean, în cazuri excepţionale. 

B. Elaborarea dispoziţiilor Preşedintelui 
Consiliului Judeţean 

În exercitarea atribuţiilor sale legale, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Alba a emis 657 de dispoziţii, 
care au fost înregistrate în registrul de evidenta a 
dispoziţiilor, şi comunicate Prefectului Judeţul Alba 
şi persoanelor interesate. Dintre acestea majoritatea 
au vizat: stabilirea drepturilor salariale ale 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba; convocarea consiliului judeţean în şedinţe 
ordinare si extraordinare; constituirea de comisii; 

schimbarea de nume;  numirea în funcţie publica; 
atribuirea sau retragere de licenţe de transport; 
repartizarea bugetului pe trimestre. 
C. Monitorul Oficial al Județului Alba 
In cadrul Compartimentului administraţie publică şi 
transparenţă decizională se editeaza Monitorul 
Oficial al Judeţului Alba avand ca obiect de 
activitate productia editorială, tipografică şi de 
difuzare a actelor si documentelor emise sau 
adoptate de autorităţile administratiei publice 
locale, de preşedintele consiliului judetean, de 
prefect şi de serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale. 
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Pe parcursul anului 2015 au fost culese, corectate şi 
tiparite 19 numere ale Monitorului Oficial al 
Judetului Alba, respectiv numerele 1 ‒ 19/2015 care 
cuprind 221 hotarari emise de Consiliul Judetean 
Alba, 90 dispozitii emise de Preşedintele Consiliului 
Judetean Alba privind admiterea cererii de 
schimbare de nume/prenume pe cale administrativa 
a unor persoane fizice, constituire si reorganizare 
comisii, eliberare licente trasee, 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. 

D. Declararea averii si intereselor consilierilor 
judeteni 
In anul 2015 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. 

E. 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. 
ATOP Alba are în componenţ sa 15 membrii care  
sunt organizaţi pe 3 comisii de lucru, astfel: 
 1. Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă 
şi pentru petiţii. 
 2. Comisia de planificare, stabilire si 
evaluare a indicatorilor de performanţă  minimali. 

 3. Comisia pentru probleme sociale, 
standarde profesionale, consultanţă şi drepturile 
omului. 
Pe parcursul anului 2015 au avut loc 12 şedinţe ale 
ATOP, care s ‒au desfăşurat în teritoriu, unde au 
avut loc întîlniri cu cetăţenii pe diferite teme,  au 
fost primite un număr de 10 sesizări care au fost 
soluţionate favorabil.  

Pe parcursul anului 2015 in cadrul 
compartimentului arhiva au fost desfasurate 
urmatoarele activitati : 
- s-a întocmit proiectul Nomenclatorului Arhivistic 
al documentelor create de Consiliul Judeţean Alba 
- s-au introdus unitatile arhivistice in mape in 
vederea protejarii lor si inlesnirii cautarii 
documentelor solicitate pentru a fi consultate, 
folosindu-se 180 mape de carton ce contin 540 
unitati arhivistice cu termen de pastrare permanent 
si 70 cutii de carton care au fost asamblate, 
etichetate si in care au fost introduse 350 unitati 
arhivistice; 
- s-a urmarit modul de aplicare a nomenclatorului 
arhivistic pentru constituirea corecta a arhivei 
curente; 
- s-a supravegheat modul de constituire a unitatilor 
arhivistice, precum si modul de inventariere, 
numerotare si pregatire pentru predarea la arhiva 
unitatii. 
Pe parcursul anului 2015 au fost preluate pe baza 
de procese-verbale si inventare un numar de 890 
unitati arhivistice. 
 Au fost solutionate 12 cereri privind eliberarea de 
copii xerox dupa avizele  de port arma, ale 
gardienilor publici  in vederea obtinerii atestatului
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de port arma, şi 14 petiţii referitoare la alte 
solicitări. 
  A fost asigurata evidenta tuturor 
documentelor intrate si iesite din arhiva in vederea 
consultarii pe baza registrului,  astfel ca pana la 4 
decembrie 2015, au fost scoase din arhiva pentru a 
fi consultate un numar de 470 unitati arhivistice. 
S-au cercetat documentele din depozit in vederea 
eliberarii copiilor si certificatelor conforme cu 
originalul, solicitate de cetateni pentru dobandirea 
unor drepturi in conformitate cu legile in vigoare, 
astfel ca au fost solutionate 62 cereri. S-a organizat 
depozitul de arhiva si au fost sistematizate 
documentele conform prevederilor legislatiei 
arhivistice in vigoare. 

 În cursul anului 2015 în cadrul 
Compartimentului relaţii cu publicul au fost 
înregistrate circa 50 de audiente solicitate la 
conducerea Consiliului judetean Alba, personalul 
compartimentului ducand la indeplinire solutiile 
repartizate pentru rezolvarea problemelor discutate 
în cadrul audiențelor. 
 S-au inregistrat in registrul de petitii si au fost 
rezolvate, direct sau prin redirectionare la alte 
compartimente din cadrul Consiliului judetean Alba 
sau catre alte institutii, un numar de 35 de petitii, 
transmitind in acelasi timp si solutiile date catre 
petenti in termenul legal de 30 de zile. 
 S-au inregistrat in registrul special si apoi s-
au rezolvat favorabil un numar de 64 de cereri de 
informatii de interes public solicitate in baza Legii 
nr.544/2001 fie direct, fie prin redirectionare la alte 
compartimente din cadrul Consiliului judetean Alba, 

ocupandu-se totodata de transmiterea in termenele 
prevazute de lege a raspunsurilor catre persoanele 
fizice sau juridice care le-au solicitat. 
 Totodată, s-au intocmit rapoartele de 
evaluare asupra aplicarii Legii nr. 544/2001 si a 
Legii nr. 52/2003, solicitate de Institutia Prefectului 
Alba. 
 În cadrul compartimentului s-au asigurat 
serviciile de secretariat la cabinetele presedintelui si 
celor doi vicepresedinti ai Consiliului judetean Alba, 
circulatia documentelor în cadrul insttuției si 
transmiterea acestora pe Sistemul electronic integrat 
al institutiei, precum si expeditia prin Posta Militara 
a corespondentei. Astfel, prin registratura generală 
au fost înregistrate 25.265 de documente, din care 
14.220 de înregistrări repezintă intrari și 11.045 au 
fost alte tipuri de inregistrari (documente interne, 
documente de iesire,  etc). In cursul anului 2015 au 
fost expediate 18456 de plicuri.
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V.1.  Buget. Venituri și 
cheltuieli
Activitatea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean 
Alba în anul 2015 a fost orientată în principal spre 
realizarea programului acţiunilor economico-sociale 
din coordonarea Consiliului Judeţean, parte 
integrantă a Programului de dezvoltare a judeţului 
Alba pe anul 2015. 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. 

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 se au 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 naţională, judeţene şi 
locale, a căror surse sa se asigure din diferite 
fonduri de finanţare pe baza de proiecte. 
În ceea ce priveşte execuţia veniturilor bugetului 
propriu al judeţului Alba în anul 2015, acestea sunt 
în sumă de 293.981,76 mii lei, înregistrând creștere 
faţă de anul 2014 datorată în principal încasărilor 
din cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit 
şi a sumelor încasate de la Uniunea Europeană în 
contul plăților efectuate şi prefinanţări. 
Structura  bugetului judeţului Alba pe anul 2014- 
2015, pe surse de finanţare se prezintă astfel: 

Venituri în creștere
Veniturile bugetului propriu al judeţului Alba în 
anul 2015, au fost de 293.981,76 mii lei, 
înregistrând o creștere faţă de anul 2014 
datorată în principal încasărilor din cotele şi 
sumele defalcate din impozitul pe venit şi a 
sumelor încasate de la Uniunea Europeană în 
contul proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
implementate.
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În ceea ce privește sumele defalcate din TVA 
alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, în anul 
2015 execuţia la acest capitol  este în sumă de 
97.586,00 mii lei, ceea ce reprezintă 33,19% din 
total buget local  menţionând tranșa alocată 
județului Alba a fost majorata faţă de suma alocată 
inițial prin legea bugetului de stat, cu suma de 
22.749 mii lei. 
În ccea ce privește cheltuielile bugetului județean, 
trebuie precizat că acestea exprimă eforturile 
financiare realizate de autoritatea administraţiei 
publice judeșene pentru acoperirea cerinţelor 
sociale, culturale, economice, a serviciilor de 
dezvoltare publică şi a altor cerinţe ale locuitorilor 
judeţului. 
Sintetic, situația cheltuielilor din ulttimii trei ani se 
prezintă astfel: 

Din bugetul propriu al Judeţului Alba au fost 
aprobate la finanţare în anul 2015, următoarele 
categorii de cheltuieli: 
★ În domeniul învăţământului, Consiliul 
Judeţean Alba asigură finanţarea cheltuielilor 
curente (cheltuieli de personal şi cheltuieli bunuri 
şi servicii) ale unităţilor de învăţământ special a 
claselor integrate în învăţământul de masă precum 
si a învăţământului special la domiciliu.  
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii 
celor două şcoli speciale cu finanţare integrală din 
bugetul judeţului Alba şi a unui număr de 28 de 
unităţi de învăţământ cu clase integrate şi cu 
învăţământ la domiciliu, Consiliul Judeţean Alba a 
alocat fonduri în valoare de 9.484 mii lei aferente 
semestrului II din anul şcolar 2014-2015 şi 
semestrului I din anul şcolar  2015-2016. 
Mentionăm că în conformitate cu Legea nr.
186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 şi a 
altor acte normative, în anul 2015 au fost alocate 
fonduri pentru tranşa aferentă anului 2016  în 
vederea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor 
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat. De asemenea, tot la această 
grupă, se asigură finanţarea drepturilor privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de 
stat şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat 

cu program normal de 4 ore. 
Consiliul Judeţean Alba a asigurat 
organizarea licitaţiei şi a asigurat 
monitorizarea derulării în bune 
condiţii a programului Laptele si 
cornul, ai căror beneficiari sunt 
34.754 de copii proveniţi din 477 de 
şcoli şi grădiniţe şi pentru care s-au 
alocat 6.634 mii lei. 
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De asemenea au fost depuse la Agenţia de Plăţi si 
Intervenţie pentru Agricultură un număr de 2 cereri 
de plată pentru acordarea ajutorului comunitar 
pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, fiind 
recuperată suma de 955.454,07 lei, suma ce a fost 
virată bugetului de stat conform prevederilor legale 
în vigoare. 
★ În domeniul Culturii, recreării şi religiei s-
au finanţat  cheltuieli destinate funcţionării 
unităţilor de cultură aflate în subordinea 
Consiliului Judeţean Alba (Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga”, Muzeul Naţional al Unirii, Teatrul 
de Păpuşi „Prichindel” , Centrul de Cultură 
„Augustin Bena”),  plăţii  contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 

din ţară, sprijinirii unităţilor de cult din judeţ, 
precum şi altor activităţi culturale şi recreative. 
În sfera serviciilor religioase, Consiliul Judeţean 
Alba a acordat sprijin financiar  în  anul 2015 unui 
număr de 154 unităţi de cult, în vederea realizării 
unor lucrări de restaurare, consolidări şi reparaţii la 
biserici. Acordarea acestui sprijin s-a realizat la 
solicitarea unităţilor de cult şi în baza 
documentaţiilor întocmite. Cuantificarea valorică a 
sprijinului financiar pentru realizarea de reparaţii la 
lăcaşurile de cult din judeţul Alba  în anul 2015 este 
de 992,00 mii lei. 
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★ Consiliul judeţean Alba a pus accent şi în 
anul 2015 pe dezvoltarea judeţului pe plan 
cultural,  turistic şi recreativ. În acest sens, pentru 
sprijinirea activităţilor culturale şi recreative şi 
de dezvoltare turistică 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..  precum 
şi pentru realizarea activităţilor de marketing şi 
promovare a produselor turistice s-au alocat 
fonduri in suma de 1.161,00 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 
2015 alocându-se în acest sens suma de 2.170,00 
mii lei. 
★         Domeniul sănătăţii a beneficiat şi în anul 
2015 de o atenţie deosebită, continuând 
obiectivele de investiţii începute în anul precedent 
precum şi investiţii noi respectiv reparaţii capitale 
la Secţia Boli Infecţioase, Secţiile Chirurgie 

generală şi Urologie, Gastroenterologie, Psihiatrie, 
Centru Multifuncţional de sănătate Ocna Mureş 
precum şi dotări independente,  alocându-se din 
bugetul propriu al judeţului suma de 4.502,00 mii 
lei.   
★          În ceea ce priveşte capitolul Asistenţă 
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. În anul 2015, 
finanțarea sistemului de protecţie a copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap s-a majorat cu 15%.  În acest sens, 
cheltuiala din bugetul local pentru finanţarea celor 
două sisteme a fost de 4.134 mii lei. 

 Ponderea ridicată a execuţiei cheltuielilor cu 
asistenţa socială în totalul execuţiei bugetare a 
rezultat din coalizarea eforturilor spre consolidarea 
sistemului de asistenţă socială a persoanelor 
vârstnice şi persoanelor cu dezabilități prin 
înfiinţarea unor centre de ocrotire în care serviciile 
să aibă un grad ridicat de flexibilitate. 
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În ceea ce privește Spitalul Județean Alba, în 
anul 2015, Consiliul Județean a alocat 8,05 milioane 
de lei pentru dezvoltarea acestui obiectiv de o 
importanță vitală pentru întreg județul Alba. 
Din aceste fonduri, peste 2,6 milioane de lei au fost 
folosite pentru dotarea cu aparatură și echipament 
medical modern. Astfel, Secția ATI a fost dotată cu 
un Aparat de incalzire cu aer cald prin paturici, 2 
Injectomate, 1 Elevator pentru ridicarea pacientilor 
și 4 de pachete de licențe informatice pentru 
echipamentele IT folosite în secție. Blocul operator 
anestezie a fost dotat cu un Sistem de intubatie cu 
videolaringoscop si videofibroscop flexibil, foarte 
important pentru pacientii cu intubatie dificila, 
situatie care poate genera incidente si accidente ce 
pot pune in pericol siguranta pacientului. 
Blocul operator Chirurgie a fost dotat cu un  Turn 
de laparoscopie HD si un Monitor cu capnograf, ce 

au înlocuit echipamente vechi de peste 19 ani, pe 
care s-a lucrat efectiv peste 19.000 de ore. Nou 
echipament permite și lărgirea paletei de intervenții 
chirurgicale ce se pot efectua în secție. 
Blocul operator Ginecologie a fost dotat cu Monitor 
cu capnograf si cu un Monitor de functii vitale ; 
Sectia Boli Infectioase a fost dotata cu un 
Electrocardiograf și un Monitor de functii vitale; 
Sectia Cardiologie a fost dotata cu un 
Electrocardiograf, un  Holter ECG, un Holter TA si 
un Aparat de aspiratie; Sectia Chirurgie Generala a 
fost dotata cu un Elevator pentru ridicarea 
pacientilor si s-a incheiat contractul de furnizare 
pentru un Ecograf pentru compartimentul de 
Urologie; s-a inceput procedura de achizitie pentru 
un sistem de Neuromonitorizare electrofiziologica 
cerebrala si spinala pentru compartimentul de 
Neurochirurgie; Sectia Gastroenterologie a fost 
dotata cu  două Injectomate si o Masina de spalat si 
dezinfectat recipienti; Sectia Nefrologie a fost dotata 
cu Targa speciala pentru sala cateterism si un 
Monitor de functii vitale; Sectia Neurologie a fost 
dotata cu un Elevator pentru ridicarea pacientilor si 
s-a incheiat contract pentru furnizare  Ecodoppler; 
Compartimentul de oftalmologie a fost dotat cu o 
Camera video pentru microscop operator;  Sectia 
Oncologie medicala  a fost dotata cu un 
Electrocardiograf, două monitoare de functii vitale, 

1. Spitalul Județean a 
fost dotat cu 
aparatură și 
echipamente 
medicale moderne 
ce au permis 
lărgirea paletei de  
investigații și 
intervenții ce se pot 
realiza la Alba Iulia. 

2. Au fost finalizate 
reparațiile capitale 
la Secția de Boli 
infecțioase, Secția 
de Chirurgie 
generală și Secția de 
Urologie.  S-a 
finalizat reparația 
capitală a rețelelor 
termice și de fluide 
medicale la 
corpurile A și B ale 
spitalului.

3. S-a demarat 
realizarea 
proiectelor și 
studiilor necesare 
pentru realizarea 
unor noi lucrări de 
reabilitare  și 
modernizare a 
Secțiilor Spitalului, 
precum și pentru 
reabilitarea termică 
a obiectivului. 

Raport de activitate
anul 2015 

Consiliul Județean Alba

elemente
importante

sănătate

3



�59

si s-au facut demersuri pentru achizitia unei  Hote 
dizolvare citostatice cu 2 posturi de lucru si flux 
laminar; Secția Pediatrie a fost dotata cu un 
Injectomat 1 buc; Sectia Radiologie si imagistica 
medicala a fost dotata cu Aparat Rx grafie direct 
digitala cu detector digital (FD) mobil si două 
Monitoare diagnostic mamografie 5 Mpixel. Aceste 
noi echipamente permit realizarea de investigații 
într-un timp mult mai rapid, eliminând utilizarea de 
filme și substante de developare și asigură o doză 
minimă de iradiere a pacienților. 
Unitatea de Primiri Urgente a fost dotata cu două 
Monitoare cu capnograf; Sectia Ortopedie medicala 
a fost dotata cu două mese pentru instrumentar; 
Laborator analize medicale a fost dotat cu un 
Autoclav si s-a incheiat contractul de furnizare 
pentru Analizator automat de bacteriologie; 
Spalatoria spitalului a fost dotata cu o Masina de 

spalat rufe industriala cu capacitate de 27 kg si cu o 
Masa de calcat.  

În ceea ce privește lucrările de modernizare și 
reparații la secțiile spitalului, în anul 2015 s-a reușit 
finaizarea lucrărilor la secțiile de Boli Infecțioase, 
Chirugie Generală și Urologie.  
Un rol important l-au avut, pentru realizarea unora 
dintre aceste obiective, sponsorizările acordate de 
importanți reprezentanți ai mediul de afaceri din 
județul Alba, cărora le mulțumim și pe această cale 
pentru generozitatea lor.  
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★         În ceea ce priveşte capitolul Locuințe, 
servicii şi dezvoltare publică, în anul 2015, în 
vederea susţinerii proiectului Reabilitarea/
modernizarea cailor de acces si transport in Parcul 
Industrial Cugir a fost majorat capitalul social 
pentru Parcul Industrial Cugir cu suma de 200,00 
mii lei. 
★          O  pondere însemnată în totalul 
cheltuielilor o are şi activitatea de Transport şi 
comunicaţii, respectiv activitatea privind 
reabilitarea sistemului rutier din judeţ. Pentru 
finanţarea acestei activităţi s-au alocat fonduri atât 
din bugetul propriu al Judeţului Alba cât şi din 
alte surse (sume alocate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administrației Publice,  excedentul 
bugetului local). Fondurile alocate acestui 
domeniu în anul 2015  au fost în suma de  16.541 
mii lei. Administraţia judeţeană a arătat interes în 
realizarea obiectivelor de dezvoltare a judeţului în 

principal prin reabilitarea şi consolidarea 
sistemului rutier judeţean, fiind recepţionate un 
număr de două obiective de investiţii. 

 În vederea realizării tuturor obiectivelor de 
investiţii propuse, Consiliul judeţean Alba  
s-a axat şi pe găsirea altor surse de finanţare 
respectiv accesarea unor programe cu finanţare 
nerambursabilă. În anul 2015 a continuat 
implementarea proiectelor începute precum si 
implementare proiectelor noi, astfel că din  
rambursări de cheltuieli eligibile, prefinantari  
Consiliul Judeţean Alba  a încasat 68.812,00 mii lei. 

La sfârșitul lui 2015, 
secţiunea de funcţionare a înregistrat un excedent în  sumă de 
39.585.952,92 lei,  care se preia în contul de excedent al 
bugetului local. La suma rămasă din excedentul anilor precedenți 
se adaugă excedentul secțiunii de funcționare aferent anului 
2015.  Astfel, excedentul total în suma de 52.746.721,32 lei se 
va repartiza în anul 2016 prin hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba și va fi utilizat 
pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
implementării 
proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă 
precum şi pentru 
continuarea lucrărilor 
la obiectivele de 
investiții începute în 
anul 2015.

Excedent 

Bugetar
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Proiectele aflate în implementarea Consiliului 
Județean Alba în anul 2015 sunt următoarele: 

1. Sistem integrat de management al 
deşeurilor in judeţul Alba, finanţat prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu ‒ POS Mediu 
2007-2012, Axa prioritară 2- Sectorul 
managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor 
poluate istoric, Domeniu major de intervenţie 2.1: 
Dezvoltarea sistemelor integrate de management al 
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor, a cărui valoare este de 
212.015.115 lei 

2.  Managementul integrat al siturilor 
ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 
- POS Mediu 2007-2013, Axa prioritara 4 ‒ 
Implementarea Sistemelor Adecvate de 
management pentru Protecţia Naturii, a cărui 
valoare este de 13.221.559 lei. 

3.   Proiect COM -13-PR-35-AB-IT Citizenship 
and Didactics with Media in the European Context 
în parteneriat cu regiunea Marche din Italia, proiect 
selectat spre finanţare de către Comisia  Europeană 
în cadrul Lifelong Learning Programme, Comenius 
Regio Partnership, Apelul de proiecte 2013, a cărui 
valoare este de 48.100 Euro;  

4.   Realizarea unui parteneriat în vederea 
stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în 
judeţul Alba, România, a cărui valoare este de 
150.000 Euro;  

5.   Egalitate şi acces pe piaţa muncii finantat 
prin Programul 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.  

6.   Oportunităţi sporite pentru someri si 
persoanele in cautarea unui loc de munca din 

regiunile Centru şi Nord-Vest, pentru participarea 
viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 
inclusivă finantat prin Programul 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;   

7.  Parteneriat pentru integrare finantat prin 
Programul 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;   

8.  SES‒am deschide-te finantat prin 
Programul 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;  

9.  Punţi comunitare finantat prin Programul 
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.   

10.   De asemenea, în anul 2015 a fost 
încheiat contractul de finantare nr. PA16/RO12-
LP9/2015 privind acordarea finantarii 
nerambursabile pentru implementarea proiectului 
MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează 
o cladire monument istoric restaurată in Alba Iulia, 
proiect finantat in cadrul Mecanismului Financiar 
SEE 2009-2014, a cărui valoare este de 
9.292.349,05 lei. 
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Obiectul principal de activitate al compartimentului 
îl constituie analiza şi urmărirea încasării veniturilor 
precum şi identificarea de noi surse de venit. 
Consiliul judeţean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 
156/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 
următoarele taxe locale şi tarife pe anul 2015, care 
au contribuit la formarea veniturilor proprii: 
- taxe pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism; 
- taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 
sau excavări; 
- taxe pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire (chioşcuri, tonete, cabine, spatii de 
expunere, situate pe căile şi în spatii publice, 
precum şi pentru amplasare corpurilor şi a 
panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor); 
- taxă pentru eliberarea autorizaţiei privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu; 
- taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire care urmează a fi folosită 
ca locuinţă sau anexă la locuinţă; 
- taxe pentru 
eliberarea autorizaţiei 
necesare pentru lucrările 
de organizare de şantier 
în vederea realizării unei 
construcţii; 
- taxe pentru 
eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totală sau 
parţială, a unei 
construcţii; 
- taxa pentru 

prelungirea certificatului de urbanism sau a  
autorizaţiei de construire; 
- taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism şi autorizatiei de construire; 
- taxe pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri; 
- tarife de utilizare a drumurilor judeţene 
aplicate pentru vehiculele rutiere a căror masă 
totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe 
şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de 
gabarit depăşesc limitele legale; 
- tarife judeţene pentru ocuparea zonei 
drumurilor judeţene (pentru ocuparea suprafeţelor 
din zona drumurilor judeţene şi alte tarife de 
utilizare a zonei drumurilor judeţene; 
- tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile 
şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la 
drumul judeţean; 
- tarife pentru prestaţiile realizate în domeniul 
serviciilor de transport public judeţean de persoane; 
 tarife pentru prestările de servicii pentru 
persoanele fizice şi juridice (xerocopii, servicii de 
producţie editorială, servicii de producţie 
tipografică). 
Cu toate că lista taxelor este una lungă, impactul 
acestora nu este unul foarte mare în buget, după 
cum se poate vedea și din figura următoare: 
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În urma analizei execuţiilor bugetare în 
perioada 2014-2015 se constată o creştere a 
veniturilor proprii în anul 2015, dar evoluţia aceasta 
este susţinută, în principal, de cotele şi sumele 
defalcate din impozitul pe venit și nu de taxele 
încasate direct de la populație.  Astfel, subvenţiile 
reprezintă 28,65% din total venituri bugetare şi au 
înregistrat o creştere faţă de încasările anilor 2013 
şi 2014, datorate în principal  subvenţiilor acordate 
de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap şi a subvenţiilor 
de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile postaderare.  

  În ceea ce privește taxele şi tarifele aplicate 
de către Consiliul Județean Alba, Compartimentul 
Urmărire, încasare venituri şi executare silită, a 
exercitat în anul 2015 activitatea privind urmărirea 
încasării sumelor care constituie veniturile proprii 
ale Judeţului Alba. S-a urmărit  de asemenea, 
încasarea  debitelor provenite din amenzi 
contravenţionale provenite de la un număr de 36 
procese verbale de constatare a 
contravenţiei, în valoare de 620.000 lei, din 
care două au fost transmise spre executare 
silită organelor de specialitate competente 
din raza teritorială a altor judeţe.  

Amenzile încasate în anul 2015 au 
fost în cuantum de 125.000 lei. Pentru 
sumele neîncasate s-au întreprins noi  
acţiuni de executare silită constând în: 
înştiințări de plată, somaţii, titluri executorii 
adrese de înfiinţare a popririi asupra 
disponibilităţilor băneşti la unitatile de 
trezorerie a statului si in unităţile bancare. De 
asemenea, în cursul anului 2015 au continuat 
procedurile de executare silită începute în anii 
anteriori pentru  un număr de 5 debitori  iar un 

număr de 8 debitori se află în procedura 
insolvenţei. 

Compartimentul Urmărire, încasare venituri şi 
executare silită a luat măsuri pentru punerea în 
aplicare a prevederilor privind taxa Salvamont, 
măsuri constând în: 

• Identificarea şi luarea în evidenţă a 
contribuabililor; 

• Punerea la dispoziţia acestora a formularelor 
pentru declaraţiile de impunere; 

• Comunicarea contului pentru virarea 
sumelor stabilite; 

• Urmărirea termenelor de depunere a 
declaraţiilor şi de efectuare a plăţilor; 

• Calcularea majorărilor de întârziere aferente 
şi aducerea acestora la cunoştinţa contribuabililor; 

• Soluţionarea cererilor şi contestaţiilor 
formulate de contribuabili. 

Ca urmare a acestor măsuri în evidenţa fiscala 
figureaza un număr de 25 contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, suma colectată ca taxă specială 
Salvamont în anul 2015 fiind de 61.624,48 lei.
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V.3.  Dezvoltare economică și 
rurală

 Consiliul Judeţean Alba, în colaborare cu 
Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale, 
Ecologice şi de Casă, a organizat în data de 21 
februarie 2015 un simpozion pe probleme de 
agricultură, la care au participat  135 de fermieri, 
producători agricoli din judeţul Alba. 
           Tema principală a seminarului a fost: 
prezentarea noului PNDR 2014-2020, principalele 
masuri ce formează noul PNDR, procedurile de 
absorbţie a fondurilor alocate, condiţii de 
eligibilitate, alocarea totală pentru perioada 
2014-2020 pe fiecare din cele 12 măsuri. 
          De asemenea au fost prezentate condiţiile de 
eligibilitate pentru potenţialii beneficiari, 
modalităţile de acordare a ajutorului de stat, 
procedura de selectare a proiectelor. 
 În perioada 20-22 martie 2015 s-a desfășurat 
unul dintre evenimentele devenite tradiție petru 
perioada de primăvară - Târgul Grădinarului - 
ajuns la cea de-a VII-a editie.  
 Evenimentul dedicat în principal 
agricultorilor, horticultorilor, viticultorilor, 
producătorilor şi distribuitorilor de produse pentru 
amenajarea şi întreţinerea grădinilor sau parcurilor, 
s-a desfăşurat în incinta Alba Mall. 

Partenerii Consiliului 
Judeţean Alba în 
organizarea acestui 
eveniment au fost: 
Primăria Municipiului 
Alba Iulia, Filiala 
Judeţeană Alba a 
Asociaţiei Amicii 
Rozelor din Ciumbrud,  
Toskana Garten şi 
Grădina cu Flori.   
Cei 44 de expozanţi 
prezenţi au expus în 
cadrul târgului o gamă 
largă de articole pentru 
grădinarit, seminţe, 
răsaduri, arbuşti, pomi 
fructiferi şi ornamentali, 
plante decorative, produse fitosanitare, mobilier, 
unelte şi echipamente destinate întreţinerii 
grădinilor, spaţiilor verzi. 
Auu fost organizate: atelierul de creatie Flori de 
Hârtie, atelierul de pictură şi desen ‒ Culorile 
primăverii, demonstraţii - sisteme de irigaţii 
profesionale şi de tundere a pomilor ornamentali, 
Doctorul plantelor ‒ consultanţă de specialitate, 
precum şi o tombolă gratuită pentru vizitatori, cu 
produse oferite de către expozanţi.

Evenimente de impact
Acșiunile și evenimentele organizate de Consiliul 
Județean Alba pentru impolsionarea dezvoltării 
mediului economic precum și a spațiului rural au 
continuat și în anul 2015. Multe dintre ele sunt 
deja mărci înregistrate ale CJ Alba și au devenit 
adevărate embleme pentru manifestările de 
profil, având colaborări din țară și străinătate.
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 În perioada 26‒27 martie 2015, Consiliul 
Judeţean Alba împreună cu Primăria municipiului 
Blaj şi societatea Apidava au organizat în Piaţa 1848 
din municipiul Blaj cea de-a VIII-a ediţie a celui mai 
mare târg apicol din România denumit Sărbătoarea 
Mierii.  

 Scopul principal al manifestării a fost 
promovarea apicultorilor din judeţul Alba şi a 
produselor apicole, precum şi facilitarea schimbului 
de informaţii între apicultorii şi specialiştii din 
domeniu precum şi organizarea unei ample expoziţii 
cu vânzare cu participarea apicultorilor individuali 
şi a firmelor de profil din ţară şi din străinătate. 
 Au participat aproximativ 200 de expozanţi 
din ţară şi din străinătate (Turcia, Republica 
Moldova, Spania, Croaţia, Germania, Grecia, 
Bulgaria, Pakistan, Polonia, Slovenia, Serbia, Marea 
Britanie, China şi Olanda, etc). 
Au fost expuse pentru vânzare o amplă varietate de 
produse apicole şi apiterapeutice, cosmetice, 
suplimente nutritive, toate  pe baza de miere şi alte 
produse ale stupului, vinuri, produse de panificaţie 
şi patiserie, dulciuri, artizanat, obiecte ceramice, 
precum şi echipamente şi utilaje pentru apicultură. 
În cadrul evenimentului au fost organizate tombole 
cu premii, spectacole pentru copii şi tineri. 

 În scopul informării agricultorilor privind 
prevederile legale referitoare la vizarea şi eliberarea 
atestatelor de producător şi a carnetelor de 
comercializare a produselor din sectorul agricol, 

care înlocuiesc certificatul de producător, CJ Alba a 
organizat o serie de întâlniri, atât a sediul instituției 
cât și în teritoriu. Astfel, au avut loc întâlniri la Alba 
Iulia, pentru producătorii agricoli din zonele Alba 
Iulia, Blaj, Sebeş, Teiuş, Vinţu de Jos, Ighiu, Mihalţ, 
Cugir, Zlatna; la Aiud, pentru producătorii din zona 
Aiud-Ocna Mureș; la Cîmpeni, pentru producătorii 
din zona Munților Apuseni și la Blaj pentru cei din 
zona limitrofă Târnavelor. 

 Cea de-a şasea ediţie a Târgului Gustos de 
Alba s-a desfășurat în perioada 22-24 mai 2015 în 
zona Pieței Pascu din Alba Iulia. Câteva dintre 
momentele care au avut loc în 
cadrul evenimentului menite 
să încurajeze atât consumul 
de alimente proaspete cât şi 
să stimuleze producerea 
acestor produse, au fost: 
demonstraţiile culinare, 
atelierele culinare precum şi 
diverse concursuri adresate 
atât expozanţilor cât şi 
vizitatorilor. 
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 Au participat 90 de expozanţi: brutării, 
patiserii, cofetării, carmangerii, producători de 
brânzeturi, miere şi produse apicole, cultivatori de 
legume, viticultori, etc. O categorie aparte a fost 
reprezentată de micii fermieri din judeţul Alba care 
îşi desfac produsele obţinute în fermele proprii la 
Piaţa volantă. 
 Numărul mare de vizitatori, precum şi 
prezenţa numeroasă a expozanţilor comparativ cu 
ediţiile precedente sunt argumente certe care susţin 
în continuare dezvoltarea acestui eveniment. 

 Ziua Rozelor, eveniment organizat în data 
de 27 iunie 2015, la Ciumbrud, a debutat cu o 
paradă în municipiul Aiud la care au participat 
Fanfara Judeţului Alba, dansatori, majorete, trăsuri, 
maşini şi tractoare decorate cu trandafiri. 
Organizatorii au pregătit numeroase momente 
atractive pentru toţi iubitorii de trandafiri: ateliere 
de desen şi creaţie pentru copii, concursuri care au 
pus în valoare splendoarea trandafirilor (Cea mai 
frumos împodobită bicicletă, Cel mai frumos 
aranjament, Duelul Rozelor şi Miss Regina 
Trandafirilor), tombolă cu premii, degustare de 
vinuri, expozitie de pictură, moment hipic, recitaluri 
artistice şi spectacole de dans, tombolă pentru 
vizitatori şi Balul Rozelor. 
 La concursul Duelul Rozelor adresat 
producatorilor de trandafiri, dintre soiurile de 
trandafiri prezentate soiul Fresco a fost ales 
Trandafirul favorit al anului 2015. Acesta va 
constitui brandul zonei pentru un an întreg, până la 
realizarea următoarei ediţii a evenimentului Zilei 

Rozelor. Au participat un număr de 48 de 
expozanţi, dintre care 14 cultivatori de trandafiri 
membri ai Filialei Judeţene Alba a Asociaţiei Amicii 
Rozelor din România. De asemenea au fost prezenţi: 
producători locali de miere, turtă dulce, vinuri, 
obiecte confecţionate manual, produse cosmetice. 

 Conferinţa Naţională Multidisciplinară 
„Profesorul Ion D. Lăzărescu, fondatorul şcolii 
româneşti de teoria aşchierii” a avut loc în luna 
septembrie, fiind un prilej de întâlnire și dezbateri 
pentru specialiștii ingineri ce a reunit personalităţi 
din lumea academică şi universitară românească. 
În cadrul conferinţei au avut loc întâlniri şi 
dezbateri pe diverse teme de specialitate. Ca 
rezultat al conferinţei a fost realizarea unui volum 
de carte de specialitate “Inginerie-Cugir” ce va 
constitui suport didactic atât pentru învăţământul 
tehnologic mediu şi superior, cât şi pentru 
practicieni.	
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 Târgul Apulum Agraria 2015 s-a 
desfăşurat în perioada 25-27 septembrie 2015 într-o 
locaţie nouă, zona Bazinului Olimpic - Alba Iulia. 
Ajuns în acest an la cea de-a XXIV ediţie, 
evenimentul are ca scop promovarea agriculturii 
Judeţului Alba, respectiv a fermierilor - membri ai 
asociaţilor profesionale din judeţul Alba şi a 
produselor agricole a acestora. 

 Organizat de Consiliul Judeţean Alba în 
parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, târgul s-
a bucurat de un număr mare de participanţi, peste 
150 de producători locali la care s-au adăugat 
crescătorii de animale şi societăţile care furnizează 
utilaje şi unelte pentru agricultură.  
 Au fost prezentate şi oferite spre vânzare 
produse agro-alimentare, legume, fructe, material 
săditor şi produse fitosanitare, animale, pasări şi 
animale mici. 
 În acest an fiindcă spaţiul a fost mult mai 
generos, au fost organizate expoziţiile de ovine şi 
bovine cu sprijinul Asociaţiilor crescătorilor de 
ovine şi bovine din judeţul Alba. De asemenea 
vizitatorii dar şi cei interesaţi au putut vizita 
expoziţia de maşini şi echipamente agricole mari 
prezentă în cadrul evenimentului.  
În programul târgului au fost incluse demonstraţii 
în cadrul cărora copiii au luat parte la lecţii de 
echitaţie şi demonstraţii de călărie, prezentate de 
reprezentanţii Centrului de călărie Aladin din 
Benic şi un program de dresaj canin realizat de 

Asociaţia chinologică Alba şi Asociaţia Copard. De 
asemenea  au avut loc demonstraţii culinare, 
degustari de vinuri din podgoriile judeţului şi 
activităţi Slow Food de educaţie a gustului pentru 
copii. 
 La această ediţie a fost evidentă creşterea 
numărului de expozanţi participanţi, o mai mare 
diversificare a produselor expuse de aceştia, un 
progres în ceea ce priveşte modul de promovare a 
firmelor şi fermelor, aspecte care au condus la un 
număr de vizitatori, estimat la cca  7.500 de 
persoane. 
 Rezultatele obţinute prin realizarea acestui 
târg sunt legate de evidenţierea şi cunoaşterea mai 
multor producători din judeţ  prin  promovarea 
agriculturii în judeţul Alba, respectiv a fermierilor-
membrii ai asociaţiilor profesionale din judeţ şi a 
produselor agricole ale acestora, a crescătorilor de 
bovine şi ovine, a produselor tradiţionale, dar şi a 
producătorilor de vin din cadrul Asociaţiei Ţara 
Vinului.  

 Best of Business, eveniment consacrat 
evidențierii contribuției la dezvoltarea județului Alba 
și performanţelor obţinute de agenții economici cu 
capital românesc şi străin, din industrie, construcţii, 
servicii şi agricultură a încheiat seria acțiunilor 
dedicate mediului economic.
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 Pe baza indicatorilor economico-financiari 
furnizaţi de Direcţia Generală de Administrare a 
Marilor Contribuabili, Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov ‒ Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Alba şi de către firmele 
participante, s-au acordat premii pentru 84 de 
agenţi economici.     
 Un loc aparte în acordarea premiilor Best of 
Business au avut-o reprezentanţii asociaţiilor 
profesionale din judeţ şi presa care au susţinut  şi 
promovat mediul de afaceri din judeţul Alba. 
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