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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 1/14 ianuarie 2016 

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 decembrie 2016; 

  Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 1/14 ianuarie 2016  

pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2016; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr. 1/14 ianuarie 2016  pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a 

cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și pentru repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri judeţene și comunale, pe anul 2016; 

   - raportul de specialitate nr. 21526 din 5 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

  - adresele nr. ABG_STZ-17206/3 noiembrie 2016 și nr. ABG_STZ-18667/5 decembrie 2016 ale 

Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a 

cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016, pentru Județul Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. a şi d din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.U.G.  nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 1/14 ianuarie 2016 pentru aprobarea repartizării pe 

unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat, precum și pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri 

judeţene și comunale, pe anul 2016, se modifică,  urmând a avea următorul cuprins: 

 

„Art. 1 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a cotei defalcate din 

impozitul pe venit în sumă de  10.194 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la 

împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei nr. 1 - parte 

integrantă a  prezentei hotărâri. 

Art. 2 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate din 

taxa pe valoare adăugată în valoare de 7.433 mii  lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea 

ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, potrivit anexei nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art. 3 Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Alba, a sumei defalcate din 

taxa pe valoare adăugată în valoare de 8.711 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale, potrivit anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri.”  

 

Art. II Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   Art. III Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Unităților 

administrativ teritoriale nominalizate, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice şi Direcţiilor 

din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

    

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                       

              Ion  DUMITREL                                            Vasile BUMBU  

            

                                                                                                                

                                                                                         

                                                                                                           

 

Nr. 236 

Alba Iulia, 6 decembrie 2016  

Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 236/6 decembrie 2016 

REPARTIZAREA 

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a cotei defalcate din impozitul pe venit  pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea 

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate in 

baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru completare si modificarea unor acte normative, precum si alte masuri 

aprobata cu modificări prin Legea nr.171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 

nr.46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectele de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016 

    

mii lei 

Nr. 

crt. 
Unitatea administrativ -teritoriala 

Sume  

aprobate 

2016 

Influenta +/- 

Sume  

rectificate 

2016 

0 A 1 2 3=1+2 

  TOTAL, din care: 9.050,00 1.144,00 10.194,00 

1. Municipiul Alba Iulia      0,00 

2. Municipiul Aiud     0,00 

3. Municipiul Blaj 1.117,00   1.117,00 

4. Municipiul Sebeș     0,00 

5. Orașul Abrud   14,00 14,00 

6. Orașul Baia de Arieș 129,00 19,00 148,00 

7. Orașul Cîmpeni 258,00 32,00 290,00 

8. Orașul Cugir 323,00   323,00 

9. Orașul Ocna Mureș 161,00   161,00 

10. Orașul Teiuș   14,00 14,00 

11. Orașul Zlatna 323,00 19,00 342,00 

12. Comuna Albac 97,00 13,00 110,00 

13. Comuna Almașu Mare 65,00 13,00 78,00 

14. Comuna Arieșeni 81,00 13,00 94,00 

15. Comuna Avram Iancu 113,00 19,00 132,00 
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16. Comuna Berghin 113,00 13,00 126,00 

17. Comuna Bistra 81,00 13,00 94,00 

18. Comuna Blandiana 81,00 19,00 100,00 

19. Comuna Bucerdea Grînoasă 97,00 13,00 110,00 

20. Comuna Bucium 81,00 13,00 94,00 

21. Comuna Cenade 81,00 19,00 100,00 

22. Comuna Cergău 97,00 13,00 110,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 65,00 13,00 78,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 97,00 16,00 113,00 

25. Comuna Ciugud 161,00 0,00 161,00 

26. Comuna Ciuruleasa 97,00 16,00 113,00 

27. Comuna Cîlnic 81,00 13,00 94,00 

28. Comuna Cricău 97,00 10,00 107,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 97,00 13,00 110,00 

30 Comuna Cut 65,00 13,00 78,00 

31 Comuna Daia Română 113,00 13,00 126,00 

32 Comuna Doștat 65,00 13,00 78,00 

33 Comuna Fărău 113,00 19,00 132,00 

34 Comuna Galda de Jos 81,00 13,00 94,00 

35 Comuna Gîrbova 97,00 13,00 110,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 65,00 13,00 78,00 

37 Comuna Hopîrta 32,00 13,00 45,00 

38 Comuna Horea 97,00 13,00 110,00 

39 Comuna Ighiu 210,00 19,00 229,00 

40 Comuna Întregalde 81,00 13,00 94,00 

41 Comuna Jidvei 161,00 32,00 193,00 

42 Comuna Livezile 65,00 13,00 78,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 97,00 13,00 110,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 81,00 13,00 94,00 

45 Comuna Lupșa 97,00 7,00 104,00 

46 Comuna Meteș 81,00 13,00 94,00 

47 Comuna Mihalț 113,00 13,00 126,00 

48 Comuna Miraslău 113,00 19,00 132,00 

49 Comuna Mogoș 65,00 13,00 78,00 

50 Comuna Noșlac 113,00 13,00 126,00 

51 Comuna Ocoliș 113,00 19,00 132,00 

52 Comuna Ohaba 65,00 11,00 76,00 

53 Comuna Pianu 97,00 13,00 110,00 

54 Comuna Poiana Vadului 81,00 14,00 95,00 

55 Comuna Ponor 65,00 13,00 78,00 

56 Comuna Poșaga 113,00 19,00 132,00 

57 Comuna Rădești 32,00 10,00 42,00 

58 Comuna Rimetea 65,00 13,00 78,00 

59 Comuna Rîmeț 65,00 16,00 81,00 

60 Comuna Roșia Montană 97,00 19,00 116,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 97,00 27,00 124,00 

62 Comuna Sălciua 97,00 13,00 110,00 

63 Comuna Săliștea 371,00 19,00 390,00 
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64 Comuna Săsciori 161,00 13,00 174,00 

65 Comuna Scărișoara 113,00 32,00 145,00 

66 Comuna Sîncel 97,00 13,00 110,00 

67 Comuna Sîntimbru 97,00 13,00 110,00 

68 Comuna Sohodol 81,00 19,00 100,00 

69 Comuna Stremț 81,00 16,00 97,00 

70 Comuna Șibot 81,00 13,00 94,00 

71 Comuna Șona 81,00 16,00 97,00 

72 Comuna Șpring 113,00 19,00 132,00 

73 Comuna Șugag 81,00 10,00 91,00 

74 Comuna Unirea 177,00 66,00 243,00 

75 Comuna Vadu Moților 242,00 19,00 261,00 

76 Comuna Valea Lungă 177,00 19,00 196,00 

77 Comuna Vidra 81,00 13,00 94,00 

78 Comuna Vințu de Jos 31,00 13,00 44,00 

                 

 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                       

              Ion  DUMITREL                                            Vasile BUMBU  

 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 236/6 decembrie 2016 

REPARTIZAREA 

 pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe 

valoare adăugată  pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 

funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru 

completarea și modificarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată prin 

Legea nr. 171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru 

stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectele de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2016 

    
mii lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ -

teritoriala 

Sume aprobate 

2016 

Influenta 

+/- 

Sume  rectificate 

2016 

0 A 1     

  TOTAL, din care: 4.973,00 2.460,00 7.433,00 

1. Municipiul Alba Iulia      0,00 

2. Municipiul Aiud     0,00 

3. Municipiul Blaj 633,00   633,00 

4. Municipiul Sebeș     0,00 

5. Orașul Abrud   31,00 31,00 

6. Orașul Baia de Arieș 71,00 41,00 112,00 

7. Orașul Cîmpeni 142,00 68,00 210,00 

8. Orașul Cugir 177,00   177,00 

9. Orașul Ocna Mureș 89,00   89,00 

10. Orașul Teiuș   31,00 31,00 

11. Orașul Zlatna 177,00 41,00 218,00 

12. Comuna Albac 53,00 27,00 80,00 

13. Comuna Almașu Mare 35,00 27,00 62,00 
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14. Comuna Arieșeni 44,00 27,00 71,00 

15. Comuna Avram Iancu 62,00 41,00 103,00 

16. Comuna Berghin 62,00 27,00 89,00 

17. Comuna Bistra 44,00 27,00 71,00 

18. Comuna Blandiana 44,00 41,00 85,00 

19. Comuna Bucerdea Grînoasă 53,00 27,00 80,00 

20. Comuna Bucium 44,00 27,00 71,00 

21. Comuna Cenade 44,00 41,00 85,00 

22. Comuna Cergău 53,00 27,00 80,00 

23. Comuna Ceru Băcăinți 35,00 27,00 62,00 

24. Comuna Cetatea de Baltă 53,00 34,00 87,00 

25. Comuna Ciugud 89,00   89,00 

26. Comuna Ciuruleasa 53,00 34,00 87,00 

27. Comuna Cîlnic 44,00 27,00 71,00 

28. Comuna Cricău 53,00 20,00 73,00 

29 Comuna Crăciunelu de Jos 53,00 27,00 80,00 

30 Comuna Cut 35,00 27,00 62,00 

31 Comuna Daia Română 62,00 27,00 89,00 

32 Comuna Doștat 35,00 27,00 62,00 

33 Comuna Fărău 62,00 41,00 103,00 

34 Comuna Galda de Jos 44,00 27,00 71,00 

35 Comuna Gîrbova 53,00 27,00 80,00 

36 Comuna Gîrda de Sus 35,00 27,00 62,00 

37 Comuna Hopîrta 18,00 27,00 45,00 

38 Comuna Horea 53,00 27,00 80,00 

39 Comuna Ighiu 115,00 41,00 156,00 

40 Comuna Întregalde 44,00 27,00 71,00 

41 Comuna Jidvei 89,00 68,00 157,00 

42 Comuna Livezile 35,00 27,00 62,00 

43 Comuna Lopadea Nouă 53,00 27,00 80,00 

44 Comuna Lunca Mureșului 44,00 27,00 71,00 

45 Comuna Lupșa 53,00 16,00 69,00 

46 Comuna Meteș 44,00 27,00 71,00 

47 Comuna Mihalț 62,00 27,00 89,00 

48 Comuna Miraslău 62,00 41,00 103,00 

49 Comuna Mogoș 35,00 27,00 62,00 

50 Comuna Noșlac 62,00 27,00 89,00 

51 Comuna Ocoliș 62,00 41,00 103,00 

52 Comuna Ohaba 35,00 24,00 59,00 

53 Comuna Pianu 53,00 27,00 80,00 

54 Comuna Poiana Vadului 44,00 31,00 75,00 

55 Comuna Ponor 35,00 27,00 62,00 

56 Comuna Poșaga 62,00 41,00 103,00 

57 Comuna Rădești 18,00 20,00 38,00 

58 Comuna Rimetea 35,00 27,00 62,00 

59 Comuna Rîmeț 35,00 34,00 69,00 

60 Comuna Roșia Montană 53,00 41,00 94,00 

61 Comuna Roșia de Secaș 53,00 58,00 111,00 
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62 Comuna Sălciua 53,00 27,00 80,00 

63 Comuna Săliștea 204,00 41,00 245,00 

64 Comuna Săsciori 89,00 27,00 116,00 

65 Comuna Scărișoara 62,00 68,00 130,00 

66 Comuna Sîncel 53,00 27,00 80,00 

67 Comuna Sîntimbru 53,00 27,00 80,00 

68 Comuna Sohodol 44,00 41,00 85,00 

69 Comuna Stremț 44,00 34,00 78,00 

70 Comuna Șibot 44,00 27,00 71,00 

71 Comuna Șona 44,00 34,00 78,00 

72 Comuna Șpring 62,00 41,00 103,00 

73 Comuna Șugag 44,00 20,00 64,00 

74 Comuna Unirea 98,00 180,00 278,00 

75 Comuna Vadu Moților 133,00 41,00 174,00 

76 Comuna Valea Lungă 98,00 41,00 139,00 

77 Comuna Vidra 44,00 27,00 71,00 

78 Comuna Vințu de Jos 17,00 27,00 44,00 

                 

 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                               SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                       

              Ion  DUMITREL                                               Vasile BUMBU  

 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 236/6 decembrie 2016 

 

                                                               REPARTIZAREA 

   

pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Alba a sumei defalcate din taxa pe valoare 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,  

pe anul 2016 

 

    mii lei 

Nr. 

crt. 

Unitatea administrativ - teritorială Sume aprobate 

2016 

Influenta +/- Sume  rectificate 

2016 

0 A 1 2 3=1+2 

 TOTAL, din care: 8.711,00 0,00 8.711,00 

1 Comuna Cricău  75,00 75,00 

2 Comuna Gîrbova  100,00 100,00 

3 Comuna Hopîrta 500,00  500,00 

4 Comuna Jidvei 800,00 276,00 1.076,00 

5 Comuna Livezile 600,00 225,60 825,60 

6 Comuna Miraslău  48,00 48,00 

7 Comuna Rădeşti 800,00 448,98 1.248,98 

8 Comuna Scărișoara  576,42 576,42 

9 Comuna Șugag  250,00 250,00 

10 Judeţul Alba 6.011,00 -2.000,00 4.011,00 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                       

              Ion  DUMITREL                                                      Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Judeţului Alba și a 

bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 

2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 6 decembrie 2016;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al 

Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  

pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, 

bugetului propriu al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 21403/5 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- adresa  nr. ABG-STZ-18667/5 decembrie 2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 

Brașov - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba; 

- adresa nr. 165487/24 noiembrie 2016 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin. 3 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.U.G. nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Județului Alba 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016 

și în consecinţă Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum 

urmează: 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 1 –  Bugetul general al judeţului Alba, pe anul 2016, rectificat se stabileşte în sumă de 

414.105,87  mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2016, în sumă de 298.038,22 mii 

lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                  (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se stabileşte 

în sumă de 184.575,54 mii lei. 

                 (3)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se stabileşte în 

sumă de 113.462,68 mii lei”. 
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     3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 127.196,13 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                     (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 117.009,85 mii lei. 

                    (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii pe anul 2016 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 10.186,28 mii lei”. 

 4. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive”  pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 

19.450,78  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

     5. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

           „Art. 7 - (1) Cheltuielile rectificate pentru Serviciul public judeţean „Salvamont” Alba, pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 1.507,63 mii lei, iar cheltuielile rectificate pentru realizarea, organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale se stabilesc în sumă de 100,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 7 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

    6. Alineatul 1 al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 8 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Centrul Militar al judeţului Alba pe anul 2016 se stabilesc în 

sumă de 426,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 8 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

  7. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

           „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 13.142,46 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

10 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                  (2)  Repartizarea sumei de 13.142,46 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.439,58 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2.279,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7.422.95 mii lei 

       8. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 11 Pentru Programul social „Produse lactate şi de panificaţie” precum și pentru Programul de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, pe anul 2016 se stabileşte  sumă de 8.086,00 mii lei”. 

 9. Alineatul 1  al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14– (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeana „Lucian Blaga” pe anul 2016 se stabilesc în 

sumă de 1.671,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

10. Alineatul 1  al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 18 – (1) Sprijinul financiar pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei”, rectificat 

pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 1.182,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 13 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

    11. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „Art. 19 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 106.937,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 - parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

    12. Alineatul 1 al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 21 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Protecţia mediului” pe anul 2016, se stabilesc 

în sumă de 84.310,94 mii lei”. 

     13. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 6.752 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

   14. Alineatele 1 și 3 ale articolului 31 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 31 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Muzeul Naţional 

al Unirii Alba Iulia, în sumă de 4.348,31 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 23 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

                        (3) Se aprobă Programul activităţilor pe anul 2016, rectificat  potrivit anexei nr. 23 „a”- parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

   15. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 32 - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Teatrul de Păpuşi  

„Prichindel” Alba Iulia, în sumă de 1.445,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 24 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

    16. Alineatul 1  al articolului 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „Art. 33 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Centrul de cultură 

„Augustin Bena” Alba Iulia, în sumă de 3.548,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 25 - parte integrantă 

a prezentei hotărâri”. 

17. Alineatul 1 al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 34 – (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, rectificat pentru Camera 

Agricolă Judeţeană Alba, în sumă de 939,00 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 26 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

    18. Alineatul 1 al articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 35 - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Direcţia 

Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în sumă de 1.500,00 mii lei  în structura prevăzută în 

anexa nr. 27– parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

           19. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 

          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa nr. 29 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 20. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40 cu următorul cuprins: 

„Art. 40 – Cheltuielile pentru activitatea „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe”, pe anul 2016, se 

stabilesc în sumă de 58,40 mii lei”. 

 

Art. II. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 159/25 august 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.2/14 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unități 

administrativ teritoriale din județul Alba a sumelor necesare asigurării drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și pentru finanțarea învățământului special 

integrat pe anul 2016 și în consecință anexa va avea conținutul actualizat și constituie parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. IV. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei 

Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU    

    

  

 

Nr. 237 

Alba Iulia,  6 decembrie 2016 

 

 

 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 237/6 decembrie 2016  sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Judeţului Alba în 

domeniul public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor 

proprietate publică a Judeţului Alba situate administrativ în 

municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Judeţului Alba în domeniul 

public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor proprietate publică a 

Judeţului Alba situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9; 

  - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al 

Judeţului Alba în domeniul public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a 

imobilelor proprietate publică a Judeţului Alba situate administrativ în  

municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 9; 

- raportul de specialitate nr. 21739/7 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor 

cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Alba în domeniul public al Judeţului Alba a 

imobilelor înscrise în cartea funciară identificate astfel: 

- C.F. nr. 72761 Alba Iulia, nr. cad. 72761, nr. top. 2005/2, în suprafaţă de 136 mp; 

- C.F. nr. 73137 Alba Iulia, nr. cad. 73137, nr. top. 2013/1/2, în suprafaţă de 374 mp. 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor înscrise în: 

- C.F. nr. 102453 Alba Iulia, nr. cad. 102453, nr. top. 2010/1/2, 2012/1/2, în suprafaţă de 374 mp; 

- C.F. nr. 96341 Alba Iulia, nr. cad. 96341, nr. top 2015/2/2, 2015/2/1/2/4, în suprafaţă de 421 mp; 

- C.F. nr. 79570 Alba Iulia, nr. cad 79570, nr. top. 2010/3, 2012/3, 2010/2/1, 2012/2/1, în suprafaţă de 

2390 mp; 

- C.F. nr. 72761 Alba Iulia, nr. cad. 72761, nr. top. 2005/2, în suprafaţă de 136 mp; 

- C.F. nr. 73137 Alba Iulia, nr. cad. 73137, nr. top. 2013/1/2, în suprafaţă de 374 mp. 

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de alipire a imobilelor înscrise în cele cinci cărţi 

funciare aferente imobilului prevăzute la art. 2, ce se constituie în anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Solicită Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia, înscrierea operațiunii de alipire 

a 5 loturi identificate prin cărţile funciare nr: 102453; 96341; 79570; 72761; 73137, şi a dreptului de proprietate 

în favoarea Județului Alba ca bun aparținând domeniului public al Județului Alba, asupra terenului aferent, 

precum și a construcțiilor edificate pe acesta. 

Acest imobil se alipeşte astfel:  

Nr. topografic 2010/2/1, 2012/2/1 - curţi construcţii în suprafaţă de 3322 mp, şi nr. topografic 2010/1/2, 

2012/1/2 - arabil în suprafaţă de 374, în suprafaţă totală de 3322 mp, fiind împrejmuit parţial cu gard de beton, 

pe care se găsesc construcţiile C1- Birouri, atelier în suprafaţă de 127 mp, C2 - Centrul de servicii comunitare în 

suprafaţă de 771 mp, C3 - Centrala termică în suprafaţă de 101 mp.,  
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Art. 5. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului 

şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Nr. 238 

Alba Iulia,  23 decembrie  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument istoric, 

situat în comuna Roşia Montană, sat Roşia Montană, nr. 324, judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - monument 

istoric situat în comuna Roşia Montană, sat Roşia Montană, nr. 324, judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra 

imobilului - monument istoric situat în comuna Roşia Montană, sat Roşia Montană, nr. 324, judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21803/8 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 1334/29 noiembrie 2016 a Direcţiei Judeţene de pentru Cultură Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 21340/29 noiembrie 2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Alba asupra imobilului situat în 

comuna Roşia Montană, sat Roşia Montană, nr. 324, judeţul Alba, proprietar Sortar Rozalia Gabriela în cotă de 

1/2 părţi, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, având datele de identificare CF nr. 72611 Roşia 

Montană, nr. top. 719/1/1, 719/2/1, 719/3/1, 719/4/1, 719/5/1, conform documentaţiei transmise de către 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.   

Art. 2. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridice şi relații 

publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                             CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                     Vasile BUMBU          

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                                                                                     

Nr. 239 

Alba Iulia,  23 decembrie  2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba 

şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii 

private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21842/8 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului  din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- solicitarea Societății APA CTTA SA Alba nr. 296/6 decembrie 2016, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 21659/7 decembrie 2016. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, 

turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c, art. 91 alin. 4 lit. a, art. 120, art. 121 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

şi de canalizare către Societatea Comercială  APA–CTTA S.A. Alba ; 

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

1969-12770/2008. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă includerea în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba, a bunurilor 

achiziţionate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare, 

cuprinse în Anexa 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea APA-CTTA S.A. Alba a bunurilor menţionate la art. 1 

din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr. 1969-12770/2008. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, S.C.  APA–

CTTA S.A Alba,  Direcției juridice şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare 

și bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

               

 

 

                                                                                                        

Nr. 240 

Alba Iulia,  23 decembrie  2016  
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Anexa 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 240/23 decembrie 2016 
 

 

 

Lista 

cu bunurile achiziționate de către Societatea APA–CTTA S.A. Alba  

din Fondul de Întreţinere, Înlocuire și Dezvoltare care vor fi cuprinse în  

Inventarul proprietății private a Județului Alba 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea mijlocului fix U.M. Cantitatea 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare de 

inventar (lei) 

1. Balanță MA 50/1 R+certificat de 

etalonare termobalanta 

buc. 1 5.105,08 5.105,08 

2. Locator feromagnetic cod. VM 880  

buc. 

 

8 

 

3.960,00 

 

31.680,00 

3. Motocositoare FS 240 

41472000164+accesorii buc. 1 2.545,83 2.545,83 

TOTAL: 39.330,91 

 

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea 

continuității serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 21857 din 9 decembrie 2016 comun al Direcției juridică și relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile sentinței civile nr. 16711 din 17 decembrie 2013, pronunțată de 

Tribunalul Cluj în ședința publică din data de 17 decembrie 2013 în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 

10400/117/2013 și Încheierea Ședinței publice din data de 15 mai 2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în 

Dosarul nr. 10400/117/2013; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică 

și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu 

de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5  lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   - art. 1 alin. 6 lit. g, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. b și lit. p din Legea nr. 92 /2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 4 lit. d, art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3-5 din O.U.G. nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului 

de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul 

București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a 

programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în 

care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 107/2016; 

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

republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 31 mai 2017 a valabilității Programului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008 - 31 decembrie 2013, în Județul 

Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, 

nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 155/2015, nr. 216/2015, nr. 59/2016,  nr. 61/2016 și nr. 115/2016. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu ale operatorilor de transport rutier 

prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, până la data de 31 mai 

2017. 

Art. 3. Se aprobă prelungirea caietelor de sarcini și a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, până la data de 31 mai 2017. 

Art. 4. Se aprobă prelungirea până la data de 31 mai 2017 a Contractului-cadru de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, astfel cum a fost 

aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 210/2014 şi prelungit prin Hotărârile Consiliului 

Judeţean Alba nr. 61/2015, nr. 111/2015,  nr. 155/2015, nr. 216/2015, 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016. 
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Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției juridică și relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba@cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba; Direcției juridică și relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                       

              Ion  DUMITREL                                               Vasile BUMBU  

            

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 241 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la ACORDUL  DE  FINANŢARE din data de 11 martie 2015 

încheiat între Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba şi Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional 

Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului „Resistematizarea şi amenajarea Centrului 

expoziţional - muzeu Ialoveni” 

 
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în ședința ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la ACORDUL DE FINANŢARE din 

data de 11 martie 2015 încheiat între Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba şi Raionul Ialoveni - prin 

Consiliul Raional Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului „Resistematizarea şi 

amenajarea Centrului expoziţional - muzeu Ialoveni”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la ACORDUL 

DE FINANŢARE din data de 11 martie 2015 încheiat între Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului 

„Resistematizarea şi amenajarea Centrului expoziţional - muzeu Ialoveni”; 

- raportul de specialitate nr. 22070/13 decembrie 2016 comun al Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete. 

Luând în considerare: 

- adresa Consiliului Raional Ialoveni - Republica Moldova nr. 02/1-7-446 din 29 septembrie 2016 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 17114/29 septembrie 2016; 

- adresa Consiliului Raional Ialoveni - Republica Moldova nr. 02/1-7-565 din 15 decembrie 2016 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22289/15 decembrie 2016; 

- dispoziția Președintelui Consiliului Raional Ialoveni nr. 154-g din 15 decembrie 2016 înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22290/15 decembrie 2016;. 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 113/26 iulie 2012 privind aprobarea Înţelegerii de cooperare 

între Judeţul Alba  (România) şi Raionul Ialoveni (Republica Moldova); 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/26 februarie 2015 privind aprobarea finanţării 

proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu Ialoveni” propus de Raionul 

Ialoveni din Republica Moldova; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 213 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Acordului de 

finanţare încheiat între Judeţul Alba-prin Consiliul Judeţean Alba şi Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional 

Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului 

expoziţional - muzeu Ialoveni”. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri; 

Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35
1
 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 1120/2014 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei pentru aprobarea 

procedurii de finanţare prevăzute la art. 35
1
 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea duratei acordului de finanțare în sensul prelungirii acestuia până la data 

de 30 septembrie 2017. 

    Art. 2. Se aprobă modificarea valorii totale a proiectului în sensul stabilirii sumei de „162 700 Euro din 

care 75.000 Euro finanţat de către Consiliul Judeţean Alba din România şi 87 700 Euro finanţat de către Raionul 

Ialoveni - prin Consiliul Raional din Republica Moldova”. 
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Art. 3. Se aprobă Actul adițional nr. 1 la ACORDUL  DE  FINANŢARE din data de 11 martie 2015 

încheiat între Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba şi Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional 

Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului „Resistematizarea şi amenajarea Centrului 

expoziţional - muzeu Ialoveni”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, 

Raionului Ialoveni - Republica Moldova, Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                                       Vasile BUMBU 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Nr. 242 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 242 /23 decembrie 2016 

       Anexă la Decizia CR Ialoveni nr.  ..../... .....2016 

        România                  Republica Moldova 

     Judeţul Alba                                              Raionul Ialoveni 

Consiliul Judeţean                             Consiliul Raional 

    Nr.     /2016                                                                                                         Nr.     /2016 

ACT ADIȚIONAL NR. 1  

La ACORDUL  DE  FINANŢARE din data de 11.03.2016 

încheiat între Judeţul Alba-prin Consiliul Judeţean Alba şi Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional 

Ialoveni din Republica Moldova  în vederea finanţării proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului 

expoziţional - muzeu Ialoveni" 

 

În baza Înţelegerii de cooperare aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 113/26 iulie 

2012, a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 213/22 decembrie 2015 privind aprobarea Acordului de 

finanţare încheiat între Judeţul Alba-prin Consiliul Judeţean Alba şi Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional 

Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului „Resistematizarea şi amenajarea centrului 

expoziţional - muzeu Ialoveni” precum şi a  Dispoziţiei nr. 154-g din 15 decembrie 2016  a  Preşedintelui 

Consiliului Raional Ialoveni pentru modificarea Dispoziţiei nr. 212-g din 15 decembrie 2015 a Preşedintelui 

Raionului Ialoveni, potrivit prevederilor legale în vigoare, 

 

Părţile: 

Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional din Republica Moldova, cu sediul în oraşul Ialoveni, str. 

Alexandru cel Bun, nr.33, cod de înregistrare fiscală 1013601000624, în calitate de beneficiar al proiectului 

Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu Ialoveni, reprezentat legal de domnul 

Anatolie Dimitriu, având funcţia de preşedinte, 

şi  

Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, 

nr.1, judeţul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583,  în calitate de finanţator pentru 

proiectul Resistematizarea şi amenajarea centrului expoziţional - muzeu Ialoveni, reprezentat legal de domnul 

Ion Dumitrel – preşedinte; 

au convenit la încheierea prezentului Act Adițional la Acordul de Finanțare din data de 11.03.2016  în 

următoarele condiții: 

I.  Art. 2. Durata acordului de finanţare se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Durata acordului de finanţare este cuprinsă între data semnării prezentului acord de finanţare şi data 

de 30 septembrie 2017” .   

II.  Art. 3. Valoarea proiectului se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanţării este de 162 700 Euro din care 75.000 Euro 

finanţat de către Consiliul Judeţean Alba din România şi 87 700 Euro finanţat de către Raionul Ialoveni - prin 

Consiliul Raional din Republica Moldova”. 
3.  Celelalte clauze din Acordul de Finanțare rămân neschimbate. 

Prezentul Act Adițional a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

     Judeţul Alba              Raionul Ialoveni 

 prin                prin 

Consiliul Judeţean Alba      Consiliul Raional Ialoveni 

         Preşedinte        Preşedinte 

      Ion Dumitrel              Anatolie Dimitriu 

 

            Director executiv 

      Aitai Marian 

 Director executiv 

 Liliana Negruț        

        Control Financiar Preventiv                             

      Elena Opruța                                                                                     

 Consilier Juridic           
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu Municipiul Blaj prin 

Consiliul local  al municipiului Blaj în vederea finalizării obiectivului de investiții „Reabilitare Palat 

Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu 

Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea finalizării obiectivului de investiții 

„Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba cu Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea finalizării obiectivului de 

investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

- raportul de specialitate nr. 22107/13 decembrie 2016 comun al Direcţiei de dezvoltare şi bugete, al 

Direcţiei juridice şi relații publice și al Serviciului pentru implementarea Programului Alba - Romania 100; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, 

mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. c Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 831/2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 974/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Alba, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 

Alba; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu Municipiul Blaj prin 

Consiliul local al municipiului Blaj în vederea finalizării obiectivului „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul 

Alba” în condiţiile Contractului de asociere, cuprins în anexa  -  parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă cofinanţarea cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului „Reabilitare Palat 

Cultural Blaj, Județul Alba”, în cuantum de 162.157,60 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia dezvoltare, bugete şi Serviciul pentru 

implementarea Programului Alba - Romania 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, 

Consiliului local al municipiului Blaj, Direcției juridică și relații publice, Direcţiei dezvoltare și bugete, 

Direcției gestionarea patrimoniului şi Serviciului pentru implementarea Programului Alba - Romania 100 din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

  

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 

                                                                                                                                                                 

 

 

Nr. 243 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016  
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 243/23 decembrie 2016 

 

 

        România           România 

     Județul Alba               Municipiul Blaj 

Consiliul Județean                 Consiliul Local 

 

Contract de asociere 
 

 Art. 1. Părţile contractante 

 1.1. Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. 

Brătianu, nr. 1, județul Alba, tel. 0258/813380, fax 0258/813325, cod fiscal 4562583, reprezentat legal prin 

domnul Ion Dumitrel - președinte, în calitate de asociat participant,  

 și 

 1.2. Municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj, cu sediul în municipiul Blaj, Piaţa 1848, 

nr. 16, judeţul Alba, tel. 0258/710110, fax 0258/710014 cod fiscal 4563007, reprezentată legal prin domnul 

Rotar Gheorghe Valentin – primar, în calitate de asociat administrator,  

 au convenit încheierea prezentului contract de asociere, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 1 lit. 

e și art. 91 alin. 6 lit. c Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în următoarele condiţii: 

 

 Art. 2. Obiectul asocierii 
 2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea părţilor contractante în scopul finalizării lucrărilor la 

obiectivul de investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Județul Alba” până la data de 31 decembrie 2017. 

 2.2. Prelungirea duratei contractului poate fi făcută numai prin acordul scris al părţilor contractante, 

consemnat într-un act adiţional. 

 

 Art. 3. Valoarea contractului 
 3.1. Valoarea pentru finalizarea investiției este de 324.315,20 lei, din care cota de contribuție a fiecărui 

asociat este de 50%, respectiv suma de 162.157,60 lei. 

 3.2. Valoarea realizată în conformitate cu contractul de asociere, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Blaj nr. 194/30 iulie 2012 și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 144/29 august 

2013, este în cuantum de 4.345.429,02 lei, din care contribuția fiecărui asociat este de 2.172.714,72 lei. 

 

 Art. 4. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

 Pentru realizarea obiectului contractului de asociere părţile îşi asumă următoarele obligaţii: 

 4.1.  Municipiul Blaj prin Consiliul Local al municipiului Blaj 
 a) plăteşte suma de 162.157,60 lei din bugetul propriu al Municipiului Blaj reprezentând cofinanţarea în 

procent de 50 % din valoarea totală a cheltuielilor necesare finalizării  obiectivului de investiții „Reabilitare 

Palat Cultural Blaj, Județul Alba”, 

 b) asigură folosinţa comună a imobilului Palat Cultural Blaj pe o perioadă de 20 ani pentru Judeţul Alba 

şi Municipiul Blaj; 

 c) va actualiza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Blaj  cu valoarea 

rezultată la data finalizării investiţiei; 

 d) asigură managementul investiţiei; 

 e) organizează licitaţiile şi contractează lucrările/serviciile; 

 f) urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficele de timp stabilite; 

 g) urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, cantitativ şi calitativ; 

 h) urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind aspectele de natură tehnică, economică şi 

juridică (subcontractanţi, termene de decontare, sume aferente lucrărilor executate, etc.); 

 i) se obligă ca propunerile de modificări în cadrul investiţiei (NCS, NR) să fie convenite de ambele părţi 

înainte de angajarea lor; 

 j) efectuează recepţia lucrărilor/serviciilor; 

 k) transmite  Judeţului Alba informaţii despre progresul lucrărilor, întocmirea şi furnizarea rapoartelor 

tehnice intermediare și finale precum şi orice alte date solicitate cu privire la realizarea obiectivului; 

 l) întocmeşte şi transmite Judeţului Alba, Certificatele de plată intermediare şi finale (conform 

modelului anexat), însoţite de documentele justificative aferente (copie factură fiscală, copie situaţii de lucrări, 

copie raport diriginte de şantier, etc.), cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte şi cu respectarea 

prevederilor Ordinului nr. 2281/2009 al ministrului finanțelor publice; 
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 m) să efectueze toate plăţile către executant după diagramă de proces - parte integrantă a contractului de 

asociere. 

 4.2. Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba: 
 a) plăteşte suma de 162.157,60 lei din bugetul propriu al Judeţului Alba reprezentând cofinanţarea în 

cotă de 50 % din valoarea totală a cheltuielilor aferente finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții 

„Reabilitare Palat Cultural Blaj, Județul Alba”; 

 b) asigură folosinţa comună a imobilului Palat Cultural Blaj pe o perioadă de 20 ani pentru Judeţul Alba 

şi Municipiul Blaj; 

 c) va actualiza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba  cu valoarea 

rezultată la data finalizării investiţiei; 

 d) asigură suport în realizarea managementului investiţiei; 

 e) urmăreşte modul de execuţie a lucrărilor, prin verificarea situaţiilor de lucrări lunare din punct de 

vedere cantitativ şi valoric, respectiv concordanţa cu oferta adjudecată; 

 f) asigură suport la întocmirea rapoartelor tehnice intermediare și finale; 

 g) participă la recepţia lucrărilor; 

 h) asigură transmiterea cotei de cofinanţare cu încadrarea în termenele prevăzute în contracte. 

 

 Art. 5. Răspunderea asociaţilor 
 5.1. Faţă de terţi va răspunde asociatul care contractează singur drepturi şi obligaţii prin actele încheiate 

cu aceştia. 

 5.2. Dacă asociaţii contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câştigă drepturi şi devin 

obligaţi solidar faţă de terţi. 

 5.3. După încetarea asocierii, asociatul administrator este obligat să dea socoteală despre modul de 

îndeplinire a obiectului contractului, asoc iatului participant. 

 5.4. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute mai sus, de către una din părţi, determină rezilierea 

contractului de către cealaltă parte, cu un preaviz de 15 zile. 

 5.5. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale în tot sau în parte, sau pentru executarea defectuoasă a 

acestora, partea în culpă se obligă să plătească daune interese. 

 

 Art. 6.  Încetarea contractului 
 6.1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea 

acestuia, prin acordul părţilor. 

 6.2. Cel mai târziu în 15 zile la expirarea termenului menţionat mai sus  se va  încheia un proces-verbal 

de constatare a încetării contractului de asociere. 

 

 Art. 7. Forţa majoră 
 7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, 

imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau 

parţial obligaţiile asumate. 

 7.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în 

maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi 

întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de 

referinţă este data ştampilei poştei de expediere. 7.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la 

cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

 7.4. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate 

renunţa la executarea contractului. în nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la 

cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată. 

 

 Art. 8. Litigii 

 8.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele 

referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 

 8.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare 

instanţei judecătoreşti competente. 

 8.3. Legea aplicabilă este legea română. 

 

 Art. 9.  Dispoziţii finale  

 9.1. Modificarea/completarea clauzelor prezentului contract se va face cu  acordul părţilor contractante, 

prin acte adiţionale.  

 9.2. Prezentul contract s-a încheiat astăzi,  în data de _______________ în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 
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      Judeţul Alba         Municipiul Blaj 

  prin         prin 

Consiliul Judeţean Alba      Consiliul local Blaj  

  

       Preşedinte,                 Primar, 

     Ion Dumitrel            Gheorghe Valentin Rotar  

 

 

 

  Director executiv,      Director economic, 

 Aitai Marian Florin                    Cristina Cristea  

 

 

 

Director executiv,              

    Ioan Bodea 

 

 

 

Director executiv, 

  Liliana Negruț 

 

 

 

 CFP                CFP 

 

 

 

      Avizat                                                                                  Avizat,  

Consilier Juridic       Consilier Juridic 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al  Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

pentru trimestrul IV al anului 2016 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, 

bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor publice și 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului 

local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor 

instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 

2016; 

 - raportul de specialitate nr. 22038 din 13 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii; 

 Având în vedere prevederile : 

- art. 91 alin. 1 lit. b și alin. 3 lit. a din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale,  republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă RÂ R E 

 

Art. 1.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Alba pentru trimestrul IV al 

anului 2016 conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne pentru trimestrul IV al anului 

2016  conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru trimestrul 

IV al anului 2016 conform anexei nr. 3 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă contul de execuţie al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și 

subvenţii din bugetul local pentru trimestrul IV al anului 2016 conform anexei nr. 4 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba și Direcţiei dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

               CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                              SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 244  

Alba Iulia, 23 decembrie 2016 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 244 /23 decembrie 2016 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI ALBA 

PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2016 

    lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi 

anuale 
Prevederi  

Execuție la 9 

decembrie 

2016 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000102 184.575.540 184.575.540 185.642.427 

I.  VENITURI CURENTE 0002 121.734.540 121.734.540 128.069.503 

A.  VENITURI FISCALE 0003 154.284.000 154.284.000 148.307.880 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT  ȘI 

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE 

0006 61.346.000 61.346.000 61.203.541 

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 0402 61.346.000 61.346.000 61.203.541 

A2.  IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI 

SERVICII 

0010 92.938.000 92.938.000 87.104.339 

Sume defalcate din TVA 1102 91.472.000 91.472.000 85.767.000 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de 

activități 

1602 1.466.000 1.466.000 1.337.339 

B.   VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 -32.549.460 -32.549.460 -20.238.377 

B1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 392.000 392.000 391.984 

Venituri din proprietate 3002 392.000 392.000 391.984 

B2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 -32.941.460 -32.941.460 -20.630.361 

Venituri din prestări servicii și alte activități 3302 1.319.200 1.319.200 1.319.263 

Amenzi, penalități și confiscări 3502 33.800 33.800 33.637 

Diverse venituri 3602 143.000 143.000 116.739 

Donații și sponsorizări 370201 0 0   

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local (cu semnul minus) 

370203 -34.437.460 -34.437.460 -22.100.000 

IV.  SUBVENȚII 0017 62.841.000 62.841.000 57.572.924 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 62.841.000 62.841.000 57.572.924 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 62.841.000 62.841.000 57.572.924 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

5002 184.575.540 184.575.540 159.107.491 

Autorități publice și acțiuni externe 5102 15.557.980 15.557.980 11.671.170 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 15.557.980 15.557.980 11.671.170 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 7.450.000 7.450.000 6.887.184 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5102.20 7.231.980 7.231.980 4.541.426 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5102.55 876.000 876.000 242.560 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 5102.59 0 0 0 

Autorități executive și legislative 510201 15.557.980 15.557.980 11.671.170 

Autorități executive 51020103 15.557.980 15.557.980 11.671.170 

Alte servicii publice generale 5402 2.125.000 2.125.000 1.714.156 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 2.125.000 2.125.000 1.714.156 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5402.10 460.000 460.000 437.899 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5402.20 745.000 745.000 356.757 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

5402.51 920.000 920.000 919.500 

Plăti efectuate în anii precedenți recuperate în 

anul curent 

5408501 0 0   

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

540210 920.000 920.000 919.500 

Alte servicii publice generale 540250 1.205.000 1.205.000 794.656 
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Tranzacții privind datoria publica și 

împrumuturi 

5502 1.785.200 1.785.200 1.329.733 

CHELTUIELI CURENTE 5502.01 1.785.200 1.785.200 1.329.733 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 5502.20 200.000 200.000 84.250 

TITLUL III DOBÂNZI 5502.30 1.585.200 1.585.200 1.245.483 

Apărare 6002 336.000 336.000 230.832 

CHELTUIELI CURENTE 6002.01 336.000 336.000 230.832 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6002.20 336.000 336.000 230.832 

Apărare națională 600202 336.000 336.000 230.832 

Ordine publica și siguranță națională 6102 213.000 213.000 101.434 

CHELTUIELI CURENTE 6102.01 213.000 213.000 101.434 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6102.20 213.000 213.000 101.434 

Protecție civilă și protecția contra incendiilor 

(protecție civilă nonmilitară) 

610205 213.000 213.000 101.434 

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 21.138.460 21.138.460 14.667.622 

CHELTUIELI CURENTE 6502.01 21.138.460 21.138.460 14.667.622 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 5.052.010 5.052.010 4.498.805 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6502.20 521.800 521.800 348.024 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6502.51 7.422.950 7.422.950 5.874.914 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6502.55 40.000 40.000 40.000 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6502.57 8.101.700 8.101.700 3.905.879 

Învățământ preșcolar și primar 650203 8.086.000 8.086.000 3.892.290 

Învățământ primar 65020302 8.086.000 8.086.000 3.892.290 

Învățământ nedefinibil prin nivel 650207 13.012.460 13.012.460 10.735.332 

Învățământ special 65020704 13.012.460 13.012.460 10.735.332 

Alte cheltuieli in domeniul învățământului 650250 40.000 40.000 40.000 

SĂNĂTATE 6602 810.000 810.000 718.360 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 810.000 810.000 718.360 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITȚI 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6602.51 810.000 810.000 718.360 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 660206 810.000 810.000 718.360 

Spitale generale 66020601 810.000 810.000 718.360 

Cultură, recreere și religie 6702 26.388.000 26.388.000 25.464.733 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 26.388.000 26.388.000 25.464.733 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6702.10 1.130.000 1.130.000 1.071.164 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6702.20 1.538.000 1.538.000 1.019.816 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6702.51 7.595.000 7.595.000 7.381.600 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6702.55 2.025.000 2.025.000 1.975.000 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 14.100.000 14.100.000 14.017.153 

Servicii culturale 670203 5.858.000 5.858.000 5.594.039 

Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

67020302 1.671.000 1.671.000 1.473.739 

Muzee 67020303 2.922.000 2.922.000 2.915.000 

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 1.265.000 1.265.000 1.205.300 

Servicii recreative și sportive 670205 2.025.000 2.025.000 1.975.000 

Sport 67020501 2.025.000 2.025.000 1.975.000 

Servicii religioase 670206 14.100.000 14.100.000 14.017.153 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 

670250 4.405.000 4.405.000 3.878.541 

Asigurări și asistență socială 6802 104.882.000 104.882.000 94.076.169 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 104.882.000 104.882.000 94.076.169 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 22.050.000 22.050.000 20.945.261 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 6802.20 20.799.000 20.799.000 16.414.901 

TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6802.57 62.033.000 62.033.000 56.716.007 

Asistență socială pentru familie și copii 680206 104.882.000 104.882.000 94.076.169 

Locuință, servicii și dezvoltare publică 7002 58.400 58.400 0 

CHELTUIELI CURENTE 7002.01 58.400 58.400 0 
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TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7002.55 58.400 58.400 0 

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 58.400 58.400 0 

Alimentare cu apă 70020501 58.400 58.400 0 

Protecția mediului 7402 387.500 387.500 178.251 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 387.500 387.500 178.251 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7402.20 387.500 387.500 178.251 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7402.55       

Reducerea și controlul poluării 740203 17.500 17.500 11.657 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 370.000 370.000 166.594 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 370.000 370.000 166.594 

 Acțiuni generale economice, comerciale și de 

muncă 

8002 0 0 0 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 0 0 0 

TITLUL X ALTE CHELTUIELI 8002.59 0 0   

Acțiuni generale economice și comerciale 800201 0 0 0 

Programe de dezvoltare regionala și socială 80020110 0 0 0 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare 

8302 695.000 695.000 670.000 

CHELTUIELI CURENTE 8302.01 695.000 695.000 670.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8302.51 695.000 695.000 670.000 

Agricultură 830203 695.000 695.000 670.000 

Camere agricole 83020307 695.000 695.000 670.000 

Transporturi 8402 9.634.000 9.634.000 7.942.311 

CHELTUIELI CURENTE 8402.01 5.323.000 5.323.000 4.004.357 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 8402.20 5.323.000 5.323.000 4.004.357 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 8402.79 4.311.000 4.311.000 3.937.954 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 8402.81 4.311.000 4.311.000 3.937.954 

Transport rutier 840203 8.459.000 8.459.000 7.215.668 

Drumuri și poduri 84020301 8.459.000 8.459.000 7.215.668 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 1.175.000 1.175.000 726.643 

Alte acțiuni economice 8702 565.000 565.000 342.720 

CHELTUIELI CURENTE 8702.01 565.000 565.000 342.720 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII  IT 8702.20 425.000 425.000 242.720 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8702.51 140.000 140.000 100.000 

Turism 870204 425.000 425.000 242.720 

Alte acțiuni economice 870250 140.000 140.000 100.000 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 0 0 26.534.936 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000102 60.715.970 60.715.970 90.055.348 

VENITURI CURENTE 0002 34.917.460 34.917.460 22.576.758 

VENITURI NEFISCALE 0012 34.917.460 34.917.460 22.576.758 

C2.  VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 34.917.460 34.917.460 22.576.758 

Diverse venituri 3602 480.000 480.000 476.758 

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 

precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare 

360232 480.000 480.000 476.758 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3702 34.437.460 34.437.460 22.100.000 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 370204 34.437.460 34.437.460 22.100.000 

VENITURI DIN CAPITAL 0015     364 

Venituri din valorificarea unor bunuri  3902     364 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice 

390201     364 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4002 0 0 43.000.000 

Sume din excedentul bugetului local utilizate 

pentru  finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare 

400214 0 0 43.000.000 
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Sume primite în cadrul mecanismului 400216 0 0   

IV.  SUBVENȚII 0017 9.035.050 9.035.050 7.714.968 

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

0018 9.035.050 9.035.050 7.714.968 

Subvenții de la bugetul de stat 4202 9.035.050 9.035.050 7.714.968 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări 

4502 16.763.460 16.763.460 16.763.258 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

5002 113.462.680 113.462.680 85.031.803 

Autorități publice si acțiuni externe 5102 3.892.800 3.892.800 2.539.205 

CHELTUIELI CURENTE 5102.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE 

DIN  FEN 

5102.56 0 0   

CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 3.892.800 3.892.800 2.539.205 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5102.71 3.892.800 3.892.800 2.539.205 

Autorități executive și legislative 510201 3.892.800 3.892.800 2.539.205 

Autorități executive 51020103 3.892.800 3.892.800 2.539.205 

Alte servicii publice generale 5402 408.130 408.130 179.500 

CHELTUIELI CURENTE 5402.01 5.500 5.500 5.500 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

5402.51 5.500 5.500 5.500 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5402.70 402.630 402.630 174.000 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5402.71 402.630 402.630 174.000 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

540210 5.500 5.500 5.500 

Alte servicii publice generale 540250 402.630 402.630 174.000 

Apărare 6002 90.000 90.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6002.70 90.000 90.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6002.71 90.000 90.000   

Apărare națională 600202 90.000 90.000 0 

Ordine publica și siguranță națională 6102 139.000 139.000 12.302 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6102.55       

CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 139.000 139.000 12.302 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6102.71 139.000 139.000 12.302 

Protecție civilă și protecția contra incendiilor 

(protecție civilă nonmilitară) 

610205 139.000 139.000 12.302 

ÎNVĂȚĂMÂNT 6502 130.000 130.000 6.480 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 130.000 130.000 6.480 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6502.71 130.000 130.000 6.480 

Învățământ  nedefinibil prin nivel 650207 130.000 130.000 6.480 

Învățământ special 65020704 130.000 130.000 6.480 

Sănătate 6602 9.401.610 9.401.610 2.449.101 

CHELTUIELI CURENTE 6602.01 9.401.610 9.401.610 2.449.101 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6602.51 9.401.610 9.401.610 2.449.101 

Servicii  medicale în unități sanitare cu paturi 660206 9.401.610 9.401.610 2.449.101 

Spitale generale 66020601 9.401.610 9.401.610 2.449.101 

Cultură, recreere și religie 6702 456.000 456.000 161.000 

CHELTUIELI CURENTE 6702.01 271.000 271.000 161.000 

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

6702.51 271.000 271.000 161.000 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 185.000 185.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6702.71 185.000 185.000 0 

Servicii culturale 670203 231.000 231.000 121.000 

Biblioteci publice comunale, orășenești, 

municipale 

67020302 0 0 0 

Muzee 67020303 146.000 146.000 121.000 

Instituții publice de spectacole și concerte 67020304 85.000 85.000   
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Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și 

religiei 

670250 225.000 225.000 40.000 

Asigurări și asistență socială 6802 2.055.000 2.055.000 1.372.637 

CHELTUIELI CURENTE 6802.01 0 0 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE 

DIN FEN 

6802.56 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 2.055.000 2.055.000 1.372.637 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 6802.71 2.055.000 2.055.000 1.372.637 

Asistență socială pentru familie și copii 680206 2.055.000 2.055.000 1.372.637 

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și 

asistenței  sociale 

680250 0 0 0 

Locuințe, servicii și dezvoltare publică 7002 0 0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7002.70 0 0 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7002.71 0 0 0 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 7002.72 0 0 0 

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice 700205 0 0 0 

Alimentare cu apă 70020501 0 0 0 

Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor 

și dezvoltării comunale 

700250 0 0 0 

Protecția mediului 7402 83.923.440 83.923.440 73.113.880 

CHELTUIELI CURENTE 7402.01 83.718.440 83.718.440 73.091.260 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE 

DIN FEN 

7402.56 5.396.000 5.396.000 5.308.493 

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

2020 

7402.58 78.322.440 78.322.440 67.782.767 

CHELTUIELI DE CAPITAL 7402.70 205.000 205.000 22.620 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7402.71 205.000 205.000 22.620 

Reducerea și controlul poluării 740203 301.000 301.000 118.256 

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740205 83.622.440 83.622.440 72.995.624 

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74020502 83.622.440 83.622.440 72.995.624 

Acțiuni generale economice, comerciale și de 

muncă 

8002 268.000 268.000 228.000 

CHELTUIELI CURENTE 8002.01 268.000 268.000 228.000 

TITLUL IV TRANSFERURI ÎNTRE 

UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

8002.51 0 0 0 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 8002.55 268.000 268.000 228.000 

Acțiuni generale economice și comerciale 800201 268.000 268.000 228.000 

Programe de dezvoltare regională și socială 80020110 268.000 268.000 228.000 

Transporturi 8402 12.673.700 12.673.700 4.969.698 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 12.673.700 12.673.700 4.969.698 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8402.71 12.673.700 12.673.700 4.969.698 

TITLUL XVIII ACTIVE FINANCIARE 8402.72 0 0 0 

Transport rutier 840203 12.666.000 8.634.010 4.962.031 

Drumuri și poduri 84020301 12.666.000 8.634.010 4.962.031 

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 840250 7.700 7.700 7.667 

Alte acțiuni economice 8702 25.000 25.000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8702.70 25.000 25.000 0 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 25.000 25.000 0 

Turism 870204 25.000 25.000 0 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9602 -52.746.710 -52.746.710 5.023.545 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                                SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          
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Anexa nr. 2 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 244 /23 decembrie 2016 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE  

PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2016 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 9 

decembrie 2016 

CHELTUIELI TOTAL : 5007 661.840 661.840 0 

Protecția mediului 7407 661.840 661.840 0 

CHELTUIELI CURENTE 7407.01 661.840 661.840 0 

TITLUL VIII PROIECTE CU 

FINANTARE DIN FEN 7407.56 0 0 0 

TITLUL X PROIECTE CU 

FINANȚARE FEN AFERENTE 

CADRULUI FINANCIAR   2014-

2020 7407,58 661.840 661.840   

Reducerea și controlul poluării 740703 0 0   

Salubritate și gestiunea deșeurilor 740705 661.840 661.840 0 

Colectarea, tratarea și distrugerea 

deșeurilor 74070502 661.840 661.840 0 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 244 /23 decembrie 2016 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 

NERAMBURSABILE PENTRU TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2016 

 

    

lei 

DENUMIRE 
Cod 

indicator 

Prevederi         

anuale 

Prevederi 

trimestriale 

cumulate 

Execuție la 

9 decembrie 

2016 

TOTAL VENITURI ALE 

SECȚUNII DE DEZVOLTARE 000108 8.508.790,00 8.508.790,00 2.202.979,00 

I.  VENITURI CURENTE    496.000,00 496.000,00 61.000,00 

C.VENITURI NEFISCALE   496.000,00 496.000,00 61.000,00 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI 

SERVICII    496.000,00 496.000,00 61.000,00 

Transferuri voluntare, altele decât 

subvențiile  3708 496.000,00 496.000,00 61.000,00 

Sume primite de la administrațiile 

locale în cadrul unor programe cu 

finanțare nerambursabilă  
370806 496.000,00 496.000,00 61.000,00 

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE   1.631.970,00 1.631.970,00 1.631.963,00 

Încasări din rambursarea 

împrumuturilor acordate 4008 1.631.970,00 1.631.970,00 1.631.963,00 

Sume utilizate din excedentul anului 

precedent pentru efectuarea de 

cheltuieli 400815 1.631.970,00 1.631.970,00 1.631.963,00 

IV. SUBVENȚII    1.201.920,00 1.201.920,00 321.296,00 

Subvenții de la alte nivele ale 

administrației publice  0018 1.201.920,00 1.201.920,00 321.296,00 
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Subvenții de la bugetul de stat 4208 1.201.920,00 1.201.920,00 321.296,00 

Cofinanțare publică acordată în 

cadrul mecanismului SEE 420860 1.201.920,00 1.201.920,00 321.296,00 

Sume primite de la UE/alți donatori 

în contul plăților efectuate și 

prefinanțări 4508 5.178.900,00 5.178.900,00 188.720,00 

Mecanismul financiar SEE 450817 5.178.900,00 5.178.900,00 188.720,00 

TOTAL CHELTUIELI 4908 8.508.790,00 8.508.790,00 1.905.681,00 

Cheltuieli curente 08.01 8.508.790,00 8.508.790,00 1.905.681,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 08.55 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Transferuri interne 08.5501 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Programe comunitare 08.550107 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din 

FEN postaderare 08.56 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Mecanismul financiar SEE 08.5617 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Finanțare națională 08.561701 1.211.920,00 1.211.920,00 281.177,00 

Finanțare externă nerambursabilă 08.561702 6.800.870,00 6.800.870,00 1.593.331,00 

Cheltuieli neeligibile 08.561703 450.000,00 450.000,00 25.038,00 

Partea a III-a CHELTUIELI 

SOCIAL CULTURALE 6308 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Cultură, recreere și religie 6708 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

CHELTUIELI CURENTE 6708.01 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din 

FEN postaderare 6708.56 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Mecanismul financiar SEE 6708.5617 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Finanțare națională 6708.561701 1.211.920,00 1.211.920,00 281.177,00 

Finanțare externă nerambursabilă 6708.561702 6.800.870,00 6.800.870,00 1.593.331,00 

Cheltuieli neeligibile 6708.561703 450.000,00 450.000,00 25.038,00 

Alte servicii în domeniile culturii, 

recreerii și religiei 670850 8.462.790,00 8.462.790,00 1.899.546,00 

Partea a IV-a SERVICII ȘI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ, 

LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 6908 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică 7008 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Cheltuieli curente 7008,01 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 7008,55 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

A. Transferuri interne 7008,5501 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Programe comunitare 7008,55011 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

Alte servicii în domeniile 

locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale 700850 46.000,00 46.000,00 6.135,00 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          

 

Anexa nr. 4 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 244 /23 decembrie 2016 

 

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE  

ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU 

TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2016 

    lei 

DENUMIRE Cod Prevederi Prevederi Execuție la 
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indicator anuale trimestriale 

cumulate 

09.12.2016 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

000110 117.009.850 117.009.850 100.759.174 

I.  VENITURI CURENTE  0010 102.344.550 102.344.550 87.906.825 

C.VENITURI NEFISCALE 0012 102.344.550 102.344.550 87.906.825 

C1.  VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100.200 100.200 87.824 

Venituri din proprietate 3010 100.000 100.000 87.824 

Venituri din concesiuni și închirieri 301005 100.000 100.000 87.824 

Venituri din dobânzi 3110 200 200 0 

Alte venituri din dobânzi 311003 200 200 0 

C2.  VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 0014 102.244.350 102.244.350 87.819.001 

Venituri din prestări de servicii și alte activități 3310 102.501.450 102.501.450 88.073.756 

Venituri din prestări de servicii 331008 244.000 244.000 252.035 

Venituri din contractele încheiate cu casele de 

asigurări sociale de sănătate 

331021 81.087.170 81.087.170 69.307.838 

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de 

sănătate publică alocate de la bugetul de stat 

331030 11.277.000 11.277.000 9.829.932 

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de 

sănătate publică alocate din venituri proprii ale 

Ministerului Sănătății 

331031 3.550.000 3.550.000 2.918.594 

Venituri din contractele încheiate cu institutele 

de medicină din sume alocate de la bugetul de 

stat 

331032 1.552.000 1.552.000 1.395.793 

Alte venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

331050 4.791.280 4.791.280 4.369.564 

Diverse venituri 3610 85.200 85.200 78.090 

Sume provenite din finanțarea anilor precedenți 361032 110 110 3.823 

Alte venituri 361050 85.090 85.090 74.267 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 -342.300 -342.300 -332.845 

Donații și sponsorizări 371001     0 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local 

371003 -342.300 -342.300 -332.845 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 356.880 356.880 256.347 

Operațiuni financiare 4010 356.880 356.880 256.347 

Sume utilizate din excedentul anului precedent 

pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 356.880 356.880 256.347 

IV.  SUBVENȚII  17 14.308.420 14.308.420 12.596.002 

 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMNISTRAȚIEI PUBLICE 
18 14.308.420 14.308.420 12.596.002 

Subvenții de la alte administrații 4310 14.308.420 14.308.420 12.596.002 

Subvenții pentru instituții publice 431009 8.655.000 8.655.000 8.401.100 

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății 

431010 810.000 810.000 718.360 

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea 

camerelor agricole 

431015 695.000 695.000 670.000 

Subvenții din bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea 

creșterilor salariale 

431033 4.148.420 4.148.420 2.806.542 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

FUNCȚIONARE 

4910 117.009.850 117.009.850 99.339.443 

Alte servicii publice generale 5410 990.590 990.590 821.198 

CHELTUIELI CURENTE 541001 990.590 990.590 821.198 
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Titlul I Cheltuieli de personal 5410.10 714.000 714.000 614.510 

Titlul II Bunuri și servicii 5410.20 276.590 276.590 206.688 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 990.590 990.590 821.198 

Tranzacții privind datoria publică și 

împrumuturi 

5510 140.000 140.000 75.214 

CHELTUIELI CURENTE 5510.01 140.000 140.000 75.214 

Titlul II Bunuri și servicii 5510.20 32.000 32.000 15.031 

Titlul III Dobânzi 5510.30 108.000 108.000 60.183 

Sănătate 6610 104.757.250 104.757.250 88.806.205 

CHELTUIELI CURENTE   6610.01 104.757.250 104.757.250 88.806.205 

Titlul I Cheltuieli de personal   6610.10 66.517.000 66.517.000 59.205.633 

Titlul II Bunuri și servicii   6610.20 37.611.250 37.611.250 29.030.263 

Titlul III Dobânzi 6610.30 0 0 0 

Titlul X Alte cheltuieli   6610.59 77.000 77.000 67.860 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 6610.79 552.000 552.000 502.448 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE 6610.81 552.000 552.000 502.448 

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 661006 104.757.250 104.757.250 88.806.205 

Spitale generale 66100601 104.757.250 104.757.250 88.806.205 

Cultură, recreere și religie 6710 8.777.010 8.777.010 7.835.234 

CHELTUIELI CURENTE   6710.01 8.777.010 8.777.010 7.835.234 

Titlul I Cheltuieli de personal   6710.10 4.393.400 4.393.400 4.125.037 

Titlul II Bunuri și servicii   6710.20 4.383.610 4.383.610 3.710.197 

Servicii culturale 671003 5.269.010 5.269.010 4.696.950 

Muzee 67100303 3.909.010 3.909.010 3.478.277 

Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 1.360.000 1.360.000 1.218.673 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 

671050 3.508.000 3.508.000 3.138.284 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare 

8310 845.000 845.000 737.669 

CHELTUIELI CURENTE   8310.01 845.000 845.000 737.669 

Titlul I Cheltuieli de personal   8310.10 745.000 745.000 676.212 

Titlul II Bunuri și servicii   8310.20 100.000 100.000 61.457 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare 

831003 845.000 845.000 737.669 

Camere agricole 83100307 845.000 845.000 737.669 

Alte acțiuni economice 8710 1.500.000 1.500.000 1.063.924 

CHELTUIELI CURENTE   8710.01 1.500.000 1.500.000 1.063.924 

Titlul I Cheltuieli de personal   8710.10 412.000 412.000 369.725 

Titlul II Bunuri și servicii   8710.20 1.088.000 1.088.000 694.199 

Alte acțiuni economice 871050 1.500.000 1.500.000 1.063.924 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 1.419.731 

VENITURILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

000110 10.186.280 10.186.280 3.009.566 

Venituri nefiscale  0012 342.300 342.300 332.845 

 Vânzări de bunuri și servicii 0014 342.300 342.300 332.845 

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile 3710 342.300 342.300 332.845 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare 371004 342.300 342.300 332.845 

 Venituri din capital 0015 4.600 4.600 6.850 

Venituri din valorificarea unor bunuri 3910 4.600 4.600 6.850 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 

instituțiilor publice 

391001 0 0 1.761 
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Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 4.600 4.600 5.089 

OPERAȚIUNI FINANCIARE 0016 54.270 54.270 54.270 

Încasări din rambursarea împrumuturilor 

acordate 

4010 54.270 54.270 54.270 

Sume utilizate din excedentul anului precedent 

pentru efectuarea de cheltuieli 

401015 54.270 54.270 54.270 

 Subvenții : 0017 9.678.110 9.678.110 2.615.601 

Subvenții de la bugetul de stat 4210 0 0 0 

Subvenții de la bugetul de stat pentru instituțiile 

publice finanțate parțial sau integral din venituri 

proprii pentru proiecte finanțate din FEN 

postaderare 

421039 0 0 0 

Subvenții de la alte administrații  4310 9.678.110 9.678.110 2.615.601 

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 

431014 8.043.610 8.043.610 2.449.101 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea investițiilor în sănătate 

431016 1.358.000 1.358.000 0 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea aparaturii medicale și 

echipamentelor de comunicații în urgența în 

sănătate 

43101601 1.358.000 1.358.000 0 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 

43101602     0 

Subvenții pentru instituții publice destinate 

secțiunii de dezvoltare 

431019 276.500 276.500 166.500 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări 

4510 107.000 107.000 0 

Alte facilități și instrumente postaderare 451016 62.000 62.000 0 

Fondul Național pentru relații bilaterale aferent 

mecanismelor financiare SEE 

451021 45.000 45.000   

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE 

DEZVOLTARE 

4910 10.186.280 10.186.280 2.599.732 

Alte servicii publice generale 5410 5.500 5.500 5.400 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5410.70 5.500 5.500 5.400 

Titlul XII Active nefinanciare 5410.71 5.500 5.500 5.400 

Servicii publice comunitare de evidență a 

persoanelor 

541010 5.500 5.500 5.400 

Sănătate 6610 9.522.480 9.522.480 2.365.870 

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE 

DIN FEN 

6610.56 120.870 120.870 77.953 

CHELTUIELI DE CAPITAL 6610.70 9.401.610 9.401.610 2.287.917 

Titlul XII Active nefinanciare 6610.71 9.401.610 9.401.610 2.287.917 

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi 661006 9.522.480 9.522.480 2.365.870 

Spitale generale 66100601 9.522.480 9.522.480 2.365.870 

Cultură, recreere și religie 6710 564.300 564.300 138.917 

Cheltuieli curente  6710.01 45.000 45.000 36.991 

Titlu VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare 

6710.56 45.000 45.000 36.991 

CHELTUIELI DE CAPITAL   6710.70 519.300 519.300 101.926 

Titlul XII Active nefinanciare 6710.71 519.300 519.300 101.926 

Servicii culturale 671003 524.300 524.300 114.128 

  Muzee 67100303 439.300 439.300 114.128 

  Instituții publice de spectacole și concerte 67100304 85.000 85.000 0 

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 

religiei 

671050 40.000 40.000 24.789 
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Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare 

8310 94.000 94.000 89.545 

CHELTUIELI DE CAPITAL 8310.70 94.000 94.000 89.545 

Titlul XII Active nefinanciare 8310.71 94.000 94.000 89.545 

Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare 

831003 94.000 94.000 89.545 

Camere agricole 83100307 94.000 94.000 89.545 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 9610 0 0 409.834 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU          
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea de taxe locale şi tarife 

datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016. 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului 

Alba, în anul 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate 

bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2017; 

- raportul de specialitate nr. 17406/4 octombrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- propunerile privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, 

pentru anul 2017: 

- nr. 15493/12 septembrie 2016 a Compartimentului urbanism, avizare, autorizare; 

- nr. 16157/15 septembrie 2016 a Serviciului public judeţean Salvamont Alba; 

- nr. 16467/20 septembrie 2016 a Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- nr. 15608/7 septembrie 2016 a Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport; 

- nr. 15493/6 septembrie 2016 a Serviciului juridic - contencios; 

- nr. 3851/7 septembrie 2016 a Direcţiei publice comunitare de evidenţă a persoanelor Alba; 

- nr. 1803/9 septembrie 2016 a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba; 

-  nr. 3103/12 septembrie 2016 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia; 

- nr. 812/7 septembrie 2016 a Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- nr. 317/7 septembrie 2016 a Direcţiei judeţene de dezinsecţie şi ecologizare mediu Alba; 

- nr. 2514/9 septembrie 2016 a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud; 

- nr. 14186/16 septembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 255/2005 privind aprobarea taxei speciale Salvamont; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, 

strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și 

gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de 

afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 27, art. 91 alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 alin. 1  lit. b şi  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată; 

-  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

- O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării; 

- O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ; 

- O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea 

datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei; 

- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor 

legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români; 

           - H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 

asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017; 

- Ordinului nr. 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 107/2010 al ministrului administraţiei şi internelor şi nr. 356/2010 al 

ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea 

circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise 

prevăzute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 alin. 3 şi art. 39 alin. 1 din Ordinul nr. 353/2007 al ministerului internelor şi reformei 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinului nr. 763/2016 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2016 a H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări medicale de sănătate pentru anii 2016-2017; 

- Ordinului nr. 1043/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

            Art. 1. (1) Se aprobă nivelul taxelor locale şi tarifelor percepute de Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean 

Alba, potrivit anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

    (2) Taxele şi tarifele stabilite potrivit alin. 1 se fac venit la bugetul propriu al Judeţului Alba. 

Art. 2. Se aprobă nivelul taxelor percepute de către Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Alba, potrivit anexei nr. 8 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Centrul de Cultură ”Augustin Bena” 

Alba, potrivit anexei nr. 9 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor percepute de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 

potrivit anexei nr. 10 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Teatrul de păpuşi ”Prichindel” Alba Iulia, potrivit 

anexei nr. 11 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 6. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de către Direcţia Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare 

Mediu Alba, potrivit anexei nr. 12 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud potrivit anexelor nr. 

13, 14, 15, 16 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 8. Se aprobă nivelul tarifelor percepute de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia  potrivit 

anexelor nr. 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 9. Neplata taxelor locale şi tarifelor reglementate prin prezenta hotărâre atrage calcularea de 

majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare. 

Art. 10. Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea creanţelor fiscale 

restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2016,  mai mici de 40 lei, conform art. 266 alin. 6 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 dată la care prevederile Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 167/29 octombrie 2016 cu modificările şi completările ulterioare își încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 12. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
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Alba prin Compartimentele din aparatul Consiliului Judeţean Alba, Instituţiile şi serviciile publice de interes 

judeţean, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 13. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba, 

Instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                   CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 

                                                                                                                                         

                                     

                                                                                                                        

Nr. 245 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

                                                                                                           

 

TAXE 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, în anul 2017 

 

a) Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism 

- În mediul urban 

Suprafaţa pentru care se solicită certificatul de 

urbanism 

Taxă -lei- 

An 2017 

până la 150 mp inclusiv 6 

între 151 şi 250 mp inclusiv 7 

între 251 şi 500 mp inclusiv 9 

între 501 şi 750 mp inclusiv 12 

între 751 şi 1000 mp inclusiv 14 

peste 1000 mp 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 

1000 mp 

- În mediul rural taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism va fi egală cu 50% din taxa stabilită 

pentru mediul urban. 

b) Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - 

anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii; 

c) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la pct. 

b) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente; 

d) Taxă pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de organizare de şantier; 

e) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială,  a unei construcţii este egală 

cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.  

f) Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 

g) Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism şi autorizației de construire, emise de structura de  

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean este de 15 lei. 

h) Taxă aviz de oportunitate emis de structura de  specialitate din cadrul Consiliului Judeţean este de 

20 lei. 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 octombrie 2016 

            

TAXA  SPECIALĂ  SALVAMONT 

                                                       -  anul 2017 - 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de cazare şi transport pe cablu UM 

Taxă -lei- 

An 2017 

1 Hoteluri, pensiuni, vile, moteluri lei/zi/turist 1,00 

2 Cabane, bungalouri, sate de vacanţă, 

campinguri, ferme agroturistice 

lei/zi/turist 0,50 

3 Turişti transportaţi pe cablu % din încasările 

realizate 

0,50 % 

 

Anexa nr. 3 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

suplimentare pentru  anul 2017 de utilizare a drumurilor judeţene aplicate pentru 

vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masa maximă admisă pe axe 

şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele legale 

 

Nr. 

crt 

 

Denumire tarif 

    

Unitate de 

calcul 

              Tarif unitar cu TVA 

                       (euro) 
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1. 

Eliberare AST pentru 

transport cu mase şi/sau 

dimensiuni de gabarit 

depaşite, inclusiv traseu şi 

condiţii de parcurs  

tarif/document 42 

2. 

Eliberare Aviz prealabil 

depăşire limită de competenţă; 

include traseu şi condiţii de 

parcurs 

tarif/document 28,5 

3. 

Estimare; include condiţii de 

parcurs, distantă şi cost; nu 

include traseu. 

tarif/estimare 40 

4. 

Depaşirea masei totale 

maxime admise, indiferent de 

tipul suspensiilor, numărul de 

axe sau de roţi 

tarif x distanta 0,01*(G- mma/2) 

 

Depaşirea masei 

maxime admise, 

indiferent de 

numarul de roţi. 

 

tarif x distanţa 

Suspensii 

pneumatice sau 

echivalente 

Alte suspensii decât cele 

pneumatice sau 

echivalente 

5.1 

        axa 

simplă 

(((G-mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2)/100  

1,40*(((G-

mma)^2)*((G-

mma)+2,3)^2/100 

5.2 

        axa 

dublă 

(((G-

mma)+0,2)^2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,40* (((G-

mma)+0,2)^2)*(2/((G-

mma)+10)) 

5.3 

        axa 

triplă 

(((G-

mma)+0,1)^2)* 

(2/((G-mma)+10)) 

1,40*(((G-

mma)+0,1)^2)*((2/G-

mma)+10)) 

6.1 
Depaşirea 

dimensiunilor 

maxime admise 

         

lungime 

tarif x distanţa 

           (0,10^2*((L-Lma)+1)^2)/10 

6.2 
          

lăţime 

                 0,20^2*((l-lma)+1)^2) 

6.3 
        

înalţime 

                0,20^2*((h-hma)+1)^2) 

7. 

Recântarire sau 

remăsurare, la 

solicitarea 

utilizatorului 

 

tarif x operaţie 45 

 LEGENDA: 

G = masa reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire; 

mma = masa maximă admisă în circulație pe drumurile publice, exprimată în tone;                                           L 

= lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri,constatată din documente sau prin măsurare; 

l = lățimea reală a vehiculului, exprimată în metri,constatată din documente sau prin măsurare; 

h = înălțimea reală a vehicului, exprimată în metri constatată din documente sau prin măsurare; 

Lma = lungimea maximă a vehiculului, exprimată în metri; 

lma = lîțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri; 

hma = înălțimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri; 

AST – autorizație specială de transport; 

Prin semnul ,, ^ ” se intelege ridicarea la putere     

 

Persoanele fizice și juridice române sau străine, vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de 

schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor. 

 Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din Județul 

Alba: 

A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și nr. 3 ale O.G. nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean: 

     a) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile 

Ministerului Apărării Naţionale; 
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     b) transporturile efectuate cu vehiculele rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile 

subordonate Ministerului Afacerilor Interne; 

     c) transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – SA și de către subunitățile acesteia;     

     d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă; 

     e) transporturile efectuate cu vehiculele deţinute sau utilizate in baza unui drept legal de serviciile de 

urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

363/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

     f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum 

sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul 

Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul 

privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, 

semnat la Paris la 28 august 1952; 

     g) vehiculele care efectuează transporturi funerare; 

     h) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul 

unor calamităţi sau dezastre naturale. 

     i) vehiculele rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care 

participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene 

meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu. 

        C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor 

suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevazut la pnct. 1  din tabelul de mai 

sus. 

        D. Utilajele sunt considerate marfuri indivizibile chiar daca sunt transportate avand demontate parti 

componente. 

       E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile efectuate pe 

rețeaua internă de drumuri județene de organele cu atribuții de control al transporturilor rutiere. 

       F. Tarifarea pentru eliberarea documentelor prevazute la pnct. 1 din tabelul de mai sus: 

     a) Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport prevăzută la pnct.1 din tabelul de mai 

sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat. 

     b) Tarifarea pentru estimarea prevăzută la pnct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare 

document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodata se va menționa obligativitatea 

întocmirii proiectelor de transport. 

 G. Tarifare pentru depășirea masei maxime admise (totale sau pe axe) prevăzute la pnct. 4-5.3 din 

tabelul de mai sus: 

     a) Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea 

masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare 

valoarea cea mai mare rezultată; 

     b) Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul, masa reală se 

constată din documente sau prin cântărire; 

     c) În situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, 

clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent 

de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul; 

     d) În situatia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul clasificarea axelor 

din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din față a primului 

vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul; 

     e) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației de calcul, 

după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă și masa maxim admisă pe 

axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă; în agențiile de control și încasare masa reala pe axe se 

constată prin cantărire; 

     f) Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul, tarifarea 

pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, 

triplă), în funcţie de distanţa dintre axe; 

     g) Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se efectuează pentru 

ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe; 

     h) În cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 a O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, combinaţiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de 

la partea din faţă a vehiculului spre spatele acestuia; 

     i) În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale 

aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează; 
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     j) Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă 

depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale 

înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la: 

     ♦ 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă; 

     ♦♦ 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă; 

     ♦♦♦ 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă; 

     ♦♦♦♦ 5% inclusiv, pentru masa totală. 

      k) Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele de transport de 

persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze). 

H. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevazute la pnct. 6.1 – 6.3 din tabelul de 

mai sus: 

     a) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relației de 

calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală și dimensiunea maxim 

admisă; 

     b) În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, se cumulează tarifarea; 

     c) În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare  și se constată o depășire a lungimii maxime 

admise  sau a lungimii înscrise în autorizația specială de transport cu cel mult 1%, cu cel mult 2% a lățimii 

maxime admise sau a lățimii înscrise în autorizația specială de transport și/sau cu cel mult 1 cm a înălțimii 

maxime admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport, aceste transporturi sunt considerate a 

se încadra în limitele maxime admise; 

     d) În cazul în care dimensiunile  se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii maxime 

admise sau a înălțimii înscrise în autorizația specială de transport mai mare de 0,01 m dar nu mai mult de 0,05 

m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizație specială de 

transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs; 

I. Recântărire şi remăsurare prevazute la art. 7 din tabelul de mai sus:  

     a) Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes 

județean; 

     b) Daca se realizează o descărcare parțiala de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de 

transport; 

       J. Modul de efectuare a calculelor: 

      a) Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum sunt ele 

afișate de aparatele de măsurat; 

      b) Valorile dimensiunilor se introduc în calculele exprimate în metri, cu două zecimale; 

      c) Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale; 

      d) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate; 

      e) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc; 

      f) Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb 

valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană;  

      g) Tariful final rezultat, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata; 

 K. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației de transport și restituirea tarifelor 

suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, după cum urmează: 

 a) La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de la emitent 

sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de 

începerea termenului de valabilitate al autorizației; 

 b) La cererea scrisă a solicitantului însoțită de documente doveditoare, în cazuri justificative (fenomene 

meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea comenzii/contractului de transport 

etc.), dacă cererea, împreuna cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen 

de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizației; 

 c) În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevazute la pnct. 1 din tabel, inclusiv tariful 

pentru aviz depășire limită de competență, prevăzut la pnct. 2 din tabel după caz. 

 M. În cazul în care se constată circulația cu mase  și/dimensiuni mai mici decât cele înscrise în 

autorizația specială de transport aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele 

suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri județene nu se restitue. 
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Anexa nr. 4 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/4 octombrie 2016 

 

TARIFE   

judeţene pentru ocuparea zonei drumurilor judeţene, în anul 2017 

 

a) pentru ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene  

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/mp/lună 

An 2017 

1 Amplasare panou publicitar 

Suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea 

proiecţiei orizontale a panoului la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur 

           2,07 

2 Spaţiu cu destinaţie comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacere 

produse alimentare şi nealimentare) 

Suprafaţa minimă tarifată, va fi suprafaţa obiectivului amplasat, plus 1,00 m 

de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării 

autovehiculelor  în afara părţii carosabile 

1,25 

3 Acces la: 

- Staţii de distribuţie carburanţi 

- Hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room, etc. 

Suprafaţa supusă tarifării, reprezintă terenul ocupat, din zona drumului 

pentru realizarea accesului cu racordarea simplă în intravilan, a benzilor de 

accelerare, de decelerare și stocaj pentru virarea la stânga 

          1,25 

b) alte tarife de utilizare a zonei drumurilor  judeţene  

Nr. 

crt. 
Denumire tarif UM 

Tarif 

2017 

1 Locuri de parcare ce deservesc obiective economice Lei/mp/lună 1,25 

2 

2.1 

2.2 

Cabluri electrice telefonice, TV: 

Traversare aeriană 

Subtraversare 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

1,25 

1,65 

2.3 

2.3a 

2.3b 

2.3c 

Cablu subteran în lungul drumului judeţean: 

În ampriză în afara părţii carosabile 

Sub partea carosabilă 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

1,65 

2,24 

1,12 

2.4 

2.4a 

2.4b 

Stâlpi – cablu aerian în lungul drumului judeţean: 

În ampriză în afara părţii carosabile 

În zona de siguranţă 

 

Lei/buc/lună 

Lei/buc/lună 

 

11,20 

 5,60 

2.5 

2.5a 

2.5b 

Pe poduri  

În canale tehnice 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât în canal tehnic 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

11,20 

16,73 

3 

 

3.1 

3.2 

Conducte de apă canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile : 

Traversare aeriană 

Subtraversare 

 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

 

1,66 

2,65 

3.3 

3.3a 

3.3b 

3.3c 

Conductă subterană în lungul drumului judeţean 

În ampriză, în afara părţii carosabile 

Sub partea carosabilă 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

2,24 

2,78 

1,66 

3.4 

3.4a 

3.4b 

Conductă aeriană în lungul drumului judeţean: 

În ampriză  

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

8,37 

5,60 

3.5 

3.5a 

3.5b 

Pe poduri 

În canale tehnice 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

16,77 

22,36 

4 

4.1 

4.2 

Conducte gaze, ţiţei, alte produse inflamabile: 

Traversare aeriană 

Subtraversare 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

5,60 

2,77 
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4.3 

4.3a 

4.3b

4.3c 

Conductă subterană în lungul drumului judeţean: 

În ampriză în afara părţii carosabile 

Sub partea carosabilă 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

2,77 

5,60 

2,24 

4.4 

4.4a 

4.4b 

Conductă aeriană în lungul drumului judeţean: 

În ampriză 

În zona de siguranţă 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

11,20 

 8,37 

4.5 

4.5a 

4.5b 

Pe poduri 

În canale tehnice 

Ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic 

 

Lei/ml/lună 

Lei/ml/lună 

 

33,50 

55,86 

NOTĂ :  

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene prevăzute în prezenta  

anexă este următorul: 

1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, 

cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier; 

      2. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la 

acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate; 

     3. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie; 

    4. Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea 

proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur împrejur; 

     5. Pentru spaţiile prevăzute la lit. a), poziţia 2, suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului 

amplasat, plus 1,00 m de jur împrejur, la care se adaugă suprafaţa aferentă staţionării autovehiculelor în afara 

părţii carosabile; 

     6. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană; 

     7. Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. a şi lit. b nu se aplică persoanelor fizice care 

realizează accesul la locuinţe, case de vacanţă sau garaje, precum şi pentru instalaţiile care asigură utilităţile 

necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în 

cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau garajului (de exemplu, transformarea în spaţiu comercial etc.) 

ori se amplasează în incintă construcţii cu caracter comercial; 

    8. Tariful de utilizare a zonei drumurilor judeţene nu se aplică pentru unităţile bugetare de asistenţă 

socială şi de educaţie (spitale, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, grădiniţe). 

 

Anexa nr. 5 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

                                          

TARIFE   

pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor privind amplasarea şi accesul la drumul 

judeţean, în  anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumire tarif 

Tarif 

lei/buc. 

An 2017 

1 Acord prealabil de amplasare şi acces la drum : 

1.1. fără constatare pe teren 

1.2. cu constatare pe teren 

a) cu mijloc de transport asigurat de către beneficiar 

b) cu mijloc de transport asigurat de administratorul 

drumului 

 

280 

 

358 

 

358+ tariful legal lei/km al 

mijlocului de transport 

2 Autorizaţie de amplasare şi acces la drum : 

2.1. dacă s-a emis acord prealabil la care s-a încasat deja 

tariful pentru constatare pe teren, se include şi tariful de 

constatare pe teren, astfel : 

a)   cu mijloc de transport asigurat de către beneficiar 

b)   cu mijloc de  transport asigurat de    administratorul  

drumului 

134 

 

 

 

265 

 

224+ tariful legal lei/km al 

mijlocului de transport 

3 Pentru schimbări de soluţii, care comportă modificări ale 

planurilor din documentaţia prezentată de beneficiar 

(efectuate de către administratorul drumului) 

                    50 
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4 Acord prealabil (autorizaţie) pentru persoane fizice 

(construcţii de locuinţe, garaje, racorduri, instalaţii de 

gaze, apă, electricitate) 

86 

NOTĂ:  
Administratorul drumurilor şi podurilor judeţene prin grija Direcţiei gestionarea patrimoniului şi 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, va încheia cu utilizatorii suprafeţelor din zona drumurilor şi podurilor de interes 

judeţean, contracte de utilizare. 

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judetene prevăzute în prezenta anexă este 

următorul: 

     1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii în zona drumului, 

cu condiţia ca acestea să nu aducă prejudicii drumului şi siguranţei traficului rutier; 

     2. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, 

amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei se face pe baza autorizaţiei de 

construire şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona 

drumului şi prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeţei ocupate din ampriza şi 

zona de siguranţă; 

     3. Acordul şi autorizaţia de amplasare şi de acces la drum se emit  pentru o anumită funcţie a 

obiectivului. La schimbarea funcţiei sau a destinaţiei, beneficiarul este obligat să obţină aprobarea 

administratorului drumului pentru noua situaţie; 

     4. Tarifele se percep persoanelor fizice şi juridice care au obligaţia de a solicita autorizaţie; 

     5. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la 

acestea au fost sistate sau nu au fost finalizate; 

     6. Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a 

drumurilor judetene, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile judetene sau alte lucrări în 

ampriza şi în zona de siguranţă; 

     7. Tarifele prevăzute se percep şi în cazul în care se solicită prelungirea acordului sau a autorizaţiei; 

     8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii de locuinţe, 

garaje, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură 

dată suma de 86 lei, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei. 

 

Anexa nr. 6 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru prestaţiile realizate de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în domeniul 

serviciilor de transport public judeţean de persoane,  în anul 2017 

 

Nr. crt. Prestaţia specifică 
Tarif -lei- 

An 2017 

1 Eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

200 lei                                    

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

2 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale în cazul 

pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia 

150 lei  

pentru o cursă 

(tarif pentru 3 ani) 

3 Înlocuirea licenţei de traseu pentru transportul public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

ocazionată  de eliberarea unei noi licențe comunitare, de 

schimbarea denumirii operatorului de transport sau a 

adresei sediului social al acestuia 

20% din tariful iniţial 

 

Anexa nr. 7 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016                                  
 

TARIFE 

pentru prestările de servicii pentru persoanele fizice şi juridice, în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării 

Tarif -lei- 

An 2017 

1 Xerocopie format A4 (lei/pagină)  0,25 

2 Xerocopie format A3 (lei/pagină) 0,50 
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3 Servicii de producţie editorială-tarif editare (lei/pagină A4) 3,50 

4 Servicii de producţie tipografică-tarif editare (preţ tiraj- lei/foaie x 

tiraj*) 

0,15 

NOTĂ: 

* se referă la tirajul curent la care se adaugă comanda solicitată. 

 

Anexa nr. 8 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016   

 

TAXE 

pentru activităţile de stare civilă prestate de către Direcţia Publică Comunitară 

de Evidenţă a Persoanelor Alba, în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea taxei UM 

Taxă -lei- 

An 2017 

1 Taxă pentru furnizarea datelor din registrul național de 

evidenţă  

lei/persoană 4 

2 Taxă extrajudiciară de timbru pentru furnizare date lei/act 5 

3 Carte de identitate lei/act 7 

4 Carte de identitate provizorie lei/act 1 

5 Taxă extrajudiciară de timbru pentru eliberare carte de 

identitate ca urmare a schimbării domiciliului 

lei/act 5 

6 Taxă extrajudiciară de timbru pentru preschimbarea buletinelor 

de identitate 

lei/act 5 

7 Taxă extrajudiciară de timbru pentru înscrierea în actul de 

identitate a menţiunii privind stabilirea reședinței 

lei/act 5 

 

Anexa nr. 9 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Centrul de Cultură ”Augustin Bena”,  în anul 2017 

 

1. Taxe de şcolarizare pentru anul 2017 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Taxă 

lei/cursant/an 2017 

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ 

1 Acordeon 450 

2 Orgă 450 

3 Chitară 450 

4 Muzică vocală tradiţională românească 450 

5 Canto – muzică uşoară 450 

6 Instrumente de suflat 450 

7 Instrumente cu coarde 450 

8 Pian 450 

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ 

1 Pictură 400 

2 Grafică 400 

3 Sculptură 400 

4 Arta fotografică 400 

5 Artă video 400 

6 Design vestimentar 400 

7 Design ambiental 400 

8 Actorie 400 

9 Dans modern 400 

10 Dans popular 400 

11 Muzică de fanfară 300 

CURSURI SCUTITE DE TAXE ŞCOLARE 
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1 Arta lemnului - Arieşeni 0 

2 Cioplit în lemn - Horea 0 

3 Arta lemnului – Avram Iancu 0 

4 Ţesături tradiţionale – Bucerdea Vinoasă 0 

5 Ţesături tradiţionale - Biia 0 

6 Ţesături tradiţionale - Gîrda de Sus 0 

7 Încrustări în lemn - Şugag 0 

8 Ceramică - olărit - Sebeşel 0 

9 Dansuri populare - Sohodol 0 

10 Dansuri populare Fărău 0 

11 Dansuri populare - Căpîlna 0 

12 Pictură religioasă - Vinerea 0 

13 Pictură icoane pe sticlă ”Şcoala de la Laz” 0 

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Curs de formare profesională (solist vocal, solist 

instrumentist, fotograf, operare adobe/corel, design 

web etc.) 

500 

 

 

2. Tarife pentru serviciile prestate şi produsele realizate, pentru anul 2017 

TARIFE ANSAMBLUL FOLCLORIC 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif -lei-  

an 2017 

1 Concert/spectacol/recital în aer liber şi/sau în sală 

susţinut de orchestra populară 

1.000 lei/spectacol 

2 Participări la alte acţiuni, evenimente (ex. evenimente 

corporate, înregistrări muzicale, acompaniament 

orchestral) 

4.000 - 10.000 lei/eveniment 

3 Solişti vocali 150 lei/melodie 

4 Solişti instrumentişti  150 lei/melodie 

5 Dansuri populare 250 lei/dans 

6 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

7 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, 

etc.) 

40 lei 

8 Partituri muzicale 20 lei 

9 Cărţi, lucrări, studii de specialitate, albume, etc. 30 lei 

10 Sonorizare conferinţă, şedinţă, întâlnire, (maxim 4 

microfoane) 

1.000 lei 

11 Sonorizare eveniment artistic, cultural, ştiinţific, etc. 

cu mai mult de 4 microfoane, în spaţiu închis 

2.000 lei 

12 Aranjament muzical/melodie 300 lei 

TARIFE ANSAMBLUL DE FANFARĂ 

1 Concerte/spectacole estivale în parcuri 1.000 lei/spectacol 

2 Concerte/spectacole în sală şi/sau în aer liber 2.000 lei/spectacol 

3 Ceremonii funerare 1.000 lei/eveniment 

4 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate) 

2.000 - 4.000 lei/eveniment 

5 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

6 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

TARIFE ORCHESTRA DE CAMERĂ 

1 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 1.500 lei 
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sală-muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet de 

coarde) 

2 Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber şi/sau în 

sală-orchestra de cameră/orchestra simfonică (peste 

16 artişti) 

5.000 – 10.000 lei 

3 Participări la alte evenimente (ex. evenimente 

corporate, expoziţii, etc.) 

1.200 – 10.000 lei 

4 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

5 DVD (spectacole şi concerte înregistrate, master 

class-uri, etc.) 

40 lei 

6 Partituri muzicale 20 lei 

TARIFE – Serviciul de formare continuă ŞCOALA DE ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI 

1 Tulnic 10 cm 4 lei 

2 Tulnic 20 cm 5 lei 

3 Tulnic 30 cm  8 lei 

4 Tulnic 60 cm 10 lei 

5 Doniţa mică  8 lei 

6 Doniţa mare 10 lei 

7 Trăistuţă mică 8 lei 

8 Trăistuţă medie 10 lei 

9 Trăistuţă mare 15 lei 

10 Preş 30 lei/mp 

11 Ţesături  7 lei/mp 

12 Cusături - motive populare  50  lei/mp 

13 Vase de ceramică mici      3 lei/buc 

14 Vase de ceramică medii 7  lei/buc 

15 Vase de ceramică mari 10 lei/buc 

16 Costum tradiţional românesc 1.000-2.500 lei 

17 Piesă costum tradiţional românesc 30-800 lei 

18 CD audio (ex. spectacole/concerte live, înregistrări 

audio etc.) 

25 lei 

19 DVD (antologii de folclor, spectacole şi concerte 

înregistrate, demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale, 

etc.) 

40 lei 

20 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, 

monografie, broşura, ghid, etc.) 

10 – 60 lei 

21 Concept grafic pentru materiale de promovare şi/sau 

promoţionale (afişe, flyere, invitaţii, bannere, catalog, 

carte, album, etc.) 

300 – 2.000 lei 

TARIFE – Serviciul Redacţia “DISCOBOLUL” 

1 Carte/revistă (studiu, monografie, broşură, ghid, etc.) 10 – 50 lei 

 

Anexa nr. 10 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TAXE ŞI TARIFE  

 percepute de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  în anul 2017 
         

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif/Taxă -lei- 

 An 2017 

1 Tarif vizitare muzeu:  

1.1 - pentru elevi, studenţi, pensionari                5 lei 

1.2 - pentru adulţi 10 lei 

1.3 - pentru preşcolari, veterani de război, persoane cu dizabilităţi Gratuit 

2 Tarif expertize bunuri culturale mobile (obiect)  25-500 lei 

3 Tarif arheologie - descărcare sarcină arheologică 35 lei/oră 

4 Tarif restaurare – conservare bunuri culturale mobile 25 lei/oră 

5 Tarif documentare și tehnoredactare 20 lei/oră 

6 Tarif pentru produsele aflate la stand (de la terţi) 20 % 
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7 Taxă ghidaj expoziţii 35 lei 

8 Taxă ghidaj „Turul Cetăţii Alba Iulia” 100 lei/oră 

150 lei/două ore 

9 Taxă filmare în scop publicitar 100 lei/15 minute 

10 Tarif fotocopiere documente din colecţia muzeului 100 lei/pag. A4 

11 Tarif arheologie - lucrări de cercetare arheologică preventivă în 

cadrul proiectelor de infrastructură de transport de interes 

național 

50 lei/oră 

12 Tarif lucrări auxiliare cercetării arheologice preventive în cadrul 

proiectelor de infrastructură de transport de interes național   

           35 lei/oră 

13 Tarif evaluare potenţial arheologic pentru balastiere, amenajare 

iaz piscicol şi alte lucrări edilitare 

3.000  lei/ha 

 

Anexa nr. 11 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE  

 percepute de Teatrul de păpuși ”Prichindel” Alba Iulia,  în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
SPECIFICAŢIE 

Tarif –lei/euro 

2017 

1 Bilete de intrare la spectacole – copii  5 lei 

2 Bilete de intrare la spectacole – adulţi – fară loc 10 lei 

3 Bilete de intrare la spectacole – adulţi – pensionari și studenți 15 lei 

4 Bilete de intrare la spectacole – adulţi  18 lei 

5 Bilete de intrare la spectacole de complexitate medie – adulţi 20 lei 

6 Bilete de intrare la spectacole de complexitate ridicată – adulţi 25 lei 

7 Chirie sală/oră 150 lei 

8 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în ţară între 500 - 1500 lei 

9 Tarife pentru spectacolele desfăşurate în străinătate între 500 – 1500 euro 

NOTĂ:  

 Tarifele de la punctele 4, 5 şi 6 sunt pentru spectacolele din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 

Poveşti Alba Iulia, şi sunt stabilite în funcţie de natura şi complexitatea spectacolului. 

 Tarifele de la punctele 8 și 9 se stabilesc în funcție de negocierea cu beneficiarul și sunt aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Administrativ al Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia. 

 

  Anexa nr. 12 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru activităţile publice de interes local prestate de Direcţia  Judeţeană de Dezinsecţie şi Ecologizare 

Mediu Alba, în anul 2017 
 

Nr. 

crt. 
Lucrarea U.M. 

Tarife 

lei/UM 

An 2017 

Observaţii 

1 Stropit pomi cu UM - PK 600 l 

apă 

150,00 -200,00  Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

2 Stropit pomi, culturi 

agricole şi erbicidări cu 

pompe de spate 

Pompă 4,32 Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

3 Dezinsecţii, dezinfecţii şi 

deratizări 

mp 0,005 - 0,05 Exclusiv TVA, fără valoarea 

substanţei şi asistenţă tehnică 

4 Transport pesticide, apă şi 

produse agricole 

oră 35,00 Exclusiv TVA 

5 Asistentă tehnică şi 

distribuire pesticide 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

6 Asistenţă tehnică şi 

distribuire îngraşăminte 

chimice 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 



 
54 

7 Asistenţă şi distribuire 

seminţe 

- 1 - 200 Exclusiv TVA 

8 Gazare  mc 3,50 - 11,00 Exclusiv TVA şi fară valoarea 

substanţei 

NOTĂ :  

Tarifele de asistenţă tehnică şi distribuire pesticide, îngrăşăminte chimice şi seminţe vor fi stabilite de 

către directorul Direcţiei Judeţene de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Alba, în funcţie de preţurile practicate 

de ceilalţi operatori economici de pe piaţă. 

 

                                                                                     Anexa nr. 13 la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru serviciile paraclinice percepute de  

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2017 

   
Nr. 

crt. 
Denumirea analizei 

Tarif                      - 

lei - 

Hematologie 

1 

Hemoleucograma completă, hemoglobina, hematocrit, număratoare 

eritrocite, număratoare leucocite, număratoare trombocite, formula 

leucocitară, indici eritrocitari 

14,00 

2 Numărătoare reticulocite 6,00 

3 Examen citologic al frotiului sanguin 19,00 

4 VSH*1 2,65 

5 Timp Quick ,activitate de protrombina 10,70 

6 Raport protrombinic (INR) 8,00 

7 Timpul de tromboplastină parțial activat (APTT) 12,00 

8 Hemoglobina glicozilată 25,00 

Biochimie serică  și urinară 

9 Uree serică*1 5,85 

10 Acid uric seric 5,00 

11 Creatinina serică*1 6,00 

12 Calciu seric total*1 5,30 

13 Magneziemie*1 5,30 

14 Sideremie*1 7,00 

15 Glicemie*1 5,70 

16 Colesterol seric total*1 5,70 

17 HDL colesterol 8,00 

18 LDL colesterol 7,00 

19 Trigliceride serice*1 7,00 

20 Proteine totale serice*1 7,00 

21 TGO*1 5,80 

22 TGP*1 5,80 

23 Fosfatază alcalină*1 7,70 

24 Gama GT 8,00 

25 Bilirubina totală*1 5,80 

26 Bilirubina directa*1 5,80 

27 Examen complet de urină (sumar + sediment) 9,30 

28 Dozare glucoză urinară*1 5,30 

29 Dozare proteine urinare*1 5,30 

Microbiologie 
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  Examen spută    

30 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)  100,00 

  Exudat faringian   

31 Cultura*1(inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00 

32 

Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, 

cultură şi identificare fungică 15,00 

  Analiză urină   

33 Urocultura*1 (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00 

34 

Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi 

identificare fungică  15,00 

  Examen din secreții uretrale, optice, nazale, conjunctivale și puroi 

35 Examen microscopic probă 5,00 

36 

Cultură, cultură germeni aerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi 

pozitive) 15,40 

37 Antibiograma  15,00 

  Examen lichid puncție   

38 Examen microscopic/frotiu 5,00 

39 Cultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) 20,00 

40 Citodiagnostic lichid de puncție  80,00 

  Examen spută BK   

41 Examen microscopic Ziehl - Nielsen  15,00 

42 Cultură pe mediu solid 60,00 

  Examen spută nespecific   

43 Examen microscopic Gram 12,00 

44 Cultură (inclusiv antibiograma) 30,00 

Examinări radiologice, imagistică medicală și explorări funcționale 

45 Ex. radiologic torace şi organe ale toracelui 29,00 

46 EKG*1 8,00 

47 Spirometrie 15,00 

48 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 16,00 

49 Aerosoli/caz 5,00 

50 Ecografie generală 70,00 

51 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25,00 

52 Ecografie toracică 50,00 

 

Anexa nr. 14 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Ambulatoriu Integrat al  

Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud  în anul 2017 

 

 

 

Nr.             

Crt. 
Denumire specialitate/Serviciu 

Tarif                                          

- lei - 

1 Consultaţii medicale la cerere medic specialist 40 

2 Consultații medicale la cerere medic primar 45 

3 Efectuare injecţie intravenoasă 10 

4 Efectuare injecţie intramusculară 5 

5 Efectuare injecţie subcutanată 5 

6 Efectuare injecţie intradermică 5 
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Anexa nr. 15 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate în Laboratorul de explorări funcționale din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2017 

 

Nr.             

crt. 
Denumire investigație 

Tarif   2017                                      

- lei - 

Laborator de explorări funcţionale 

1 Consultație inițială somnologie 45 

2 Consultație control somnologie 22 

3 Înregistrare apnee de somn (tarif pe o noapte) 50 

4 Screening apnee de somn 40 

5 Tratament aerosoli 40 

Laborator de explorări funcţionale - Compartiment de endoscopie bronşică 

6 Servicii medicale - bronhoscopie, cu următoarele investigații: 

biopsie, brosaj, aspirat BK, aspirat floră, lavaj bronșic 

250 

 

 

Anexa nr. 16 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru Biroul de Statistică şi Internări din cadrul 

 Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

Tarif                                          

-lei- 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4  0,50 

2 Xerocopie format A3  1,00 

 

Anexa nr. 17 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru eliberare documente arhivă 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif                                                                  

 

 ARHIVĂ  

1 Copie bilet externare la cerere      5 

2 Copie certificat constatator al naşterii      5 

3 Adeverinţă medicală/adresă cu certificarea perioadei de  

internare şi a diagnosticului 

     5 

4 Copie foaie de observaţie clinică generală/foaie de spitalizare 

 de zi/fişa U.P.U. 

    30 

 

Anexa nr. 18 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE  

practicate de Serviciul Paraclinic - Laborator 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

   Nr. 

crt. 
Serviciul Paraclinic 

Tarif                   

-lei-            

        - Hematologie    



 
57 

1 

Hemoleucograma completă, hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, 

numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici 

eritrocitari*1) 

  15,00      

2 Numaratoare reticulocite     6,00      

3 Examen citologic al frotiului sanguin*3)    19,00      

4 VSH*1)        4,00      

5 Timp de coagulare     7,00      

6 Timp de sângerare     6,00      

7 Timp Quick, activitate de  protrombină*1)     7,00      

8 INR*1) (International Normalised Ratio)      8,00      

9 APTT     13,00      

10 Determinare grup sanguin ABO (la gravidă*1))     8,00      

11 Determinare grup sanguin Rh (la gravidă*1)      8,00      

12 Anticorpi specifici anti Rh (la gravidă*1)     8,00      

13 Fibrinogenemie*1)   14,00      

       -  Biochimie 

14 Uree serică*1)      6,00      

15 Acid uric seric*1)       6,00      

16 Creatinină serică*1)**)        6,00      

17 Calciu ionic seric*1)     8,00      

18 Calciu seric total*1)       6,00      

19 Magneziemie*1)      6,00      

20 Sideremie*1)      8,00      

21 Glicemie*1)        6,00      

22 Colesterol seric total*1)       6,00      

23 Trigliceride serice*1)      8,00      

24 HDL colesterol (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))     9,00      

25 LDL (numai în HTA și obezitate și dislipidemii la copii*1))     8,00      

26 Proteine totale serice*1)     7,00      

27 TGO*1) (ASAT)     6,00      

28 TGP*1) (ALAT)     6,00      

29 Fosfatază alcalină*1) (ALP)     8,00      

30 Gama GT      8,00      

31 LDH   10,00      

32 Bilirubină totală*1)     6,00      

33 Bilirubină directă*1)     6,00      

34 Electroforeza proteinelor serice*1)   16,00      

35 Feritina   40,00      

36 Test Gutthrie    11,00      

37 Determinare Litiu   11,00      

38 Hemoglobină glicozilată      21,00      

39 Amilazemie   15,00      

40 CK   12,00      

41 CKMb   12,00      

42 Na (Natriu)   10,00      

43 k (Potasiu)   11,00      

44 Phosfor   13,00      

45 AlbU (Albumina)    22,00      

46 CreU (Creatinina)   15,00      

47 Astrup   50,00      
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48 Co-oximetrie   50,00      

49 Transferina   24,00      

       - Imunologie    

50 ASLO*1)   12,00      

51 VDRL*1) (RBW)     6,00      

52 RPR*1)       6,00      

53 Factor rheumatoid    10,00      

54 Proteina C reactivă*1)   11,00      

55 IgA, seric   15,00      

56 IgE seric    15,00      

57 IgM seric     16,00      

58 IgG seric    15,00      

59 Imunofixare     8,00      

60 Crioglobuline   10,00      

61 Complement seric  C3   11,00      

62 Complement seric C4   11,00      

63 Depistare Chlamydii   18,00      

64 Depistare Helicobacter Pylori (Antigeni, Anticorpi)   40,00      

65 Testare HIV (la gravidă*1))    34,00      

66 TSH    21,00      

67 FT4      21,00      

68 Ag Hbe*2)   52,00      

69 Ag HBs (screening)*2)   32,00      

70 Anti-HAV IgM*2)   41,00      

71 Anti HBc*2)   30,00      

72 Anti HBe*2)   34,00      

73 Anti HCV*2)   65,00      

74 STH cu stimulare   27,00      

75 FSH    24,00      

76 LH   24,00      

77 Estradiol   24,00      

78 Cortizol    28,00      

79 Progesteron    26,00      

80 Prolactină     26,00      

81 PSA   24,00      

82 Free PSA   24,00      

83 Confirmare TPHA*1), *4)      13,00      

84 CA 125   40,00      

85 CA 19-9   50,00      

86 CA 15-3   50,00      

87 CEA   40,00      

88 Troponina   70,00      

89 D-Dimer   70,00      

90 ATPO   39,00      

91 AFP (alfa fetoproteina)   40,00      

92 Toxoplasma Ig M   40,00      

93 Toxoplasma Ig G   40,00      

94 CMV  Citomegalovirus Ig M    40,00      

95 CMV  Citomegalovirus Ig G   40,00      

96 Rubella IG M   40,00      



 
59 

97 Rubella IG G   40,00      

98 Dozare Vitamina B12   39,00      

99 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig M   40,00      

100 Virus Epstein-Barr (EBV) Ig G   40,00      

101 T 3   25,00      

102 T 4   25,00      

103 BHCG   35,00      

104 NT - proBNP   95,00      

        - Bacteriologie      

105 Depistare hemoragii oculte 25,00 

106 Ex. Digestie 15,00 

107 Ex. Clostridium 20,00 

108 Ex. Rotavirus 20,00 

        - Exudat faringian      

109 Cultură    16,00      

110 Antibiograma   13,00      

111 Cultura fungi   16,00      

    - Examene spută  

112 Examen microscopic colorat-Ziehl Neelsen 14,00 

113 Cultura  16,00 

114 Antibiograma 13,00 

    - Analize de urina 

115 Examen complet de urină  (sumar + sediment)*1)   10,00      

116 Examen microscopic colorat Ziehl Neelsen   14,00      

117 Urocultură    16,00      

118 Antibiograma   13,00      

119 Determinare glucoză urinară*1)     6,00      

120 Determinare proteine urinare*1)     6,00      

121 Calcul renal    20,00      

122 Amilazurie   15,00      

     - Examene materii fecale  

123 Examen coproparazitologic (3 probe)*1)   12,00      

124 Coprocultură   16,00      

125 Antibiograma   13,00      

126 Cultura fungi   15,00      

127 Leucocite din scaun (COPROCITOGRAMA)   20,00      

    - Examene din secreţii vaginale 

128 Examen microscopic nativ     6,00      

129 Examen microscopic colorat   10,00      

130 Cultură    16,00      

131 Antibiograma   13,00      

132 Cultură fungi    15,00      

133 Fungigrama   15,00      

134 Examen Babes- Papanicolau   40,00      

    - Examene din secreţii uretrale, otice, nazale, conjunctivale şi puroi  

135 Examen microscopic colorat     6,00      

136 Cultură    16,00      

137 Antibiograma   13,00      

138 Cultură germeni anaerobi    16,00      

139 Antibiograma   13,00      
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            - Examen lichid puncţie  

140 Examen microscopic/frotiu     6,00      

141 Cultură    16,00      

142 Antibiograma   13,00      

     - Examinări histopatologice 

143 Examen histopatologic procedura completa HE 1-3 blocuri 130,00 

144 Examen histopatologic procedura completa HE 4-6 blocuri 250,00 

145 Diagnostic histopatologic pe lamă 30,00 

146 Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 1-3 blocuri 160,00 

147 Examen histopatologic procedură completă HE şi coloraţii speciale 4-6 blocuri 280,00 

148 Lavaj bronhoalveolar 50,00 

149 Citodiagnostic secreţie vaginală 35,00 

150 Examen citohormonal 30,00 

151 Citodiagnostic lichid de puncţie 35,00 

152 Teste  imunohistochimice *) / set 200,00 

153 Citodiagnostic spermogramă 50,00 

154 Citodiagnostic spută 35,00 

155 Citodiagnostic lichid (urină, etc.) 35,00 

156 Citodiagnostic brosaj 40,00 

157 Citodiagnostic aspirat bronșic 35,00 

 

 

Anexa nr. 19 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

   TARIFE  

practicate de Secția de Radiologie din cadrul  

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia în anul 2017 

  
  

Nr. 

crt. 
Serviciu paraclinic 

Tarif  2017                                                                                                                                                                                                                                                                               

-lei- 

1 Radiografie craniană standard 1 incidentă  30,00 

2 Radiografie craniană în proiecţie sinusuri anterioare ale feței 35,00 

3 Ex. radiologic părţi ale scheletului în 2 planuri  35,00 

4 Ex. radiologic bazin 30,00 

5 Radiografie de membre 32,00 

6 Ex. radiologic centură scapulară  30,00 

7 Ex. radiologic alte articulații fără substanță de contrast sau funcționale cu TV 32,00 

8 Ex. radiologic părți coloana dorsală 42,00 

9 Ex. radiologic părți coloana lombară, sacrată 42,00 

10 Ex. radiologic coloana  vertebrală completă, fără coloana cervicală 35,00 

11 Ex. radiologic coloana cervicală 1 incidentă 32,00 

12 Ex. radiologic torace ansamblu 30,00 

13 Ex. radiologic torace osos sau părţi ale lui în mai multe planuri/Ex. radiologic 

torace şi organe ale toracelui 

30,00 

14 Ex. radiologic de vizualizare generală a abdomenului nativ în cel puţin 2 

planuri 

30,00 

15 Ex. radiologic esofag ca serviciu independent   30,00 

16 Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu 55,00 
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substanţă de contrast nonionică 

17 Ex. radiologic tract digestiv cu întinderea examinării până la regiunea ileo-

cecală, cu substanţa de contrast 

80,00 

18 Ex. radiologic colon în dublu contrast sau intestin subţire  pe sonda duodenală  90,00 

19 Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 50,00 

20 Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast 

nonionică 

250,00 

21 Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast 250,00 

22 Ex. radiologic cu substanţă de contrast nonionică a uterului şi oviductului  280,00 

23 CT craniu  fără substanţă de contrast  150,00 

24 CT regiune gât  fără substanţă de contrast nonionică  150,00 

25 CT regiune toracică fără substanţă de contrast nonionică  200,00 

26 CT abdomen fără substanţă de contrast  200,00 

27 CT pelvis fără substanţă de  contrast 150,00 

28 CT coloană vertebrală fără substanţă de contrast  nonionică/segment 200,00 

29 CT membre/membru fără substanţă de contrast  200,00 

30 CT craniu nativ și cu substanţă de contrast nonionică  350,00 

31 CT regiune gât nativ și cu substanţă de contrast nonionică  350,00 

32 CT regiune toracică nativ și cu substanţă de contrast nonionică  380,00 

33 CT abdomen nativ și cu substanţă de contrast (nonionică) adm. Intravenos 360,00 

34 CT pelvis nativ și cu substanţă de  contrast (nonionică) adm. Intravenos 360,00 

35 CT coloană vertebrală nativ și cu substanţă de contrast  nonionică/segment 350,00 

36 CT membre nativ și cu substanţă de contrast nonionică/segment 360,00 

37 CT ureche internă 270,00 

38 Uro CT 350,00 

39 Angiografie CT membre 350,00 

40 Angiografie CT craniu 350,00 

41 Angiografie CT  regiune cervicală 350,00 

42 Angiografie CT  abdomen 350,00 

43 Angiografie CT pelvis 350,00 

44 RMN cranio cerebral nativ 400,00 

45 RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ/segment 400,00 

46 PACHET RMN regiune coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombară) nativ 600,00 

47 RMN abdominal nativ 400,00 

48 RMN pelvin nativ 400,00 

49 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, glezna,etc. 400,00 

50 RMN umăr nativ 400,00 

51 RMN sân nativ 400,00 

52 RMN umăr nativ și cu substanță de contrast 630,00 

53 RMN sân nativ și cu substanță de contrast 630,00 

54 RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast 630,00 

55 RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, etc.) nativ și cu substanță 

de contrast 

630,00 

56 RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast 630,00 

57 RMN extremități nativ/segment genunchi, cot, gleznă,etc. cu substanță de 

contrast 

630,00 

58 RMN cord cu substanță de contrast 630,00 

59 Uro RMN cu substanță de contrast 830,00 

60 Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 300,00 

61 Angiografia RMN artere renale sau aorta 300,00 
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62 Angiografie RMN/segment craniu, abdomen, pelvis, etc. 540,00 

63 Angiografie carotidiană cu substanță de contrast 360,00 

64 Ecografie generală (abdomen +  pelvis) 70,00 

65 Ecografie abdomen  50,00 

66 Ecografie pelvis 50,00 

67 Ecografie transvaginală 50,00 

68 Ecografie de vase (vene) 95,00 

69 Ecografie de vase (artere) 95,00 

70 Ecografie endocrină 70,00 

71 Ecografie obstetricală 50,00 

72 Ecografie transfontanelară 30,00 

73 Ecografie + Doppler color 100,00 

74 Ecografie de organ/articulație/părți moi 50,00 

75 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II 120,00 

76 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 100,00 

77 Senologie imagistică-ecografie 60,00 

78 Ecocardiografie 100,00 

79 Ecocardiografie transesofagiană 170,00 

80 Mamografie în 2 planuri/pentru un san  30,00/pentru 

un sân  

81 Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor 25,00 

82 Electromiografie 100,00 

 

Anexa nr. 20 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

TARIFE                                                                                                                                                                                                                                                                             

practicate de Cabinetul de medicină dentară  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

Nr. 

crt. 
Denumirea analizei Tarif                    - lei - 

SERVICII STOMATOLOGICE ȘI DE CHIRURGIE ORALĂ 

         - Generale 

1 Consultaţie  Gratuit 

2 Sigilare - dinte 20,00 

3 Tratament albire (Opalescence) 500,00 

4 Aplicare bijuterii dentare 90,00 

        - Paradontologie 

5 Detartraj, periaj, tratament gingival/arcadă 50,00 

6 Chiuretaj subgingival per dinte  10,00 

7 Tratament desensibilizare - dinte 10,00 

        - Terapie 

8 Coafaj indirect 30,00 

9 Obturație compozit tip I 60,00 

10 Obturație compozit tip II 70,00 

11 Obturație compozit tip III 80,00 

12 Reconstrucție coronară 120,00 

13 Armarea obturației cu pivot metalic 20,00 

14 Armarea obturației cu pivot din fibră de sticlă 100,00 
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15 Tratament gangrena complicată  100,00 

16 Tratament de canal (include obturație  de canal) monoradiculari  70,00 

17 Tratament de canal (include obturație de canal) pluriradiculari 100,00 

18 

Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) 

monoradiculari 120,00 

19 

Tratament de canal cu diga (include obturația de canal) 

pluriradiculari 150,00 

        - Protetică 

20 Coroană provizorie cabinet  20,00 

21 Coroană provizorie laborator 40,00 

22 Inlay compozit 150,00 

23 Inlay ceramic 500,00 

24 Fațetă compozit 250,00 

25 Fațetă ceramic 800,00 

26 Coroană metalică 80,00 

27 Coroană metalo-compozit 240,00 

28 Coroană metalo-plastică 150,00 

29 Coroană metalo ceramică fizionomică 400,00 

30 Coroană ceramică pe Zirconiu 800,00 

31 Coroană ceramică pe suport Au-Pt 700,00 

32 Coroană integral ceramic 800,00 

33 Rcr mono/pluriradicular 60,00 

34 Proteză totală acrilică maxilară/mandibulară 600,00 

35 Proteză parțială acrilică 450,00 

36 Proteză parțială rigid elastic 800,00 

37 Proteză parțială elastic 1000,00 

38 Proteză scheletată cu crosete turnate 2000,00 

39 Proteză scheletată cu culise sau capse 2500,00 

40 Rebazare rigidă 200,00 

41 Rebazare elastică 400,00 

        - Chirurgie 

42 Cauterizare 30,00 

43 Extracție dinte lapte 20,00 

44 Extracție monoradicular 50,00 

45 Extracție pluriradicular  70,00 

46 Extracție prin alveotomie  150,00 

47 Sutură 30,00 

48 Tratament alveolită 50,00 

49 Extracție dinte parodontotic 20,00 

50 Decapusonare (inclusiv anestezia)  70,00 

51 Rezecție apicală frontali 200,00 

52 Rezecție apicală premolari 220,00 

53 Rezecție apicală molari 400,00 

54 Odontectomie 200,00 

 

 

Anexa nr. 21 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Medicina Legală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         Denumire specialitate/serviciu    Tarif  
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crt.     -lei- 

 MEDICINĂ LEGALĂ  

1 Test de narcodependenţă, la fişele pentru plecare în străinătate      75 

 

Anexa nr. 22 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru aparţinători din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

1 Tarif/zi – taxă hotelieră      20 

2 Tarif/1 meniu       5 

 

Anexa nr. 23 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Recuperare Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

     -lei- 

 RECUPERARE NEUROLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament      280 

2 Tarif/cură de 14 zile tratament recuperator     3.920 

 

Anexa nr. 24 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Compartimentul Psihiatrie Cronici 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 PSIHIATRIE CRONICI  

1 Consult psihiatric la cerere     50 

2 Consult/referat medical comisie handicap     50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă     50 

4 Adeverinţă medicală     10 

5 Tarif/zi de spitalizare şi tratament   145 

 

 

Anexa nr. 25 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

SECŢIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE 

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament     202 

2 Tarif/cură de 12 zile tratament recuperator    2.424 

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ ORTOPEDIE  ŞI 

TRAUMATOLOGIE  

1 Tarif/zi de spitalizare şi tratament     268 
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2 Tarif/cură de 11 zile tratament recuperator    2.948 

 

Anexa nr. 26 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Ambulatorul Reabilitare Medicală 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 REABILITARE MEDICALĂ  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii  

de muncă 

      50 

4 Control       25 

5 Tarif tratament recuperator/zi – 4 proceduri/şed       28 

6 Tarif cură/10 zile (10 şedinţe)       280 

7 Tratament infiltrativ       15 

8 Tarif masaj/şedinţă       10 

9 Tarif Kinetoterapie/şedinţă       10 

10 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 27 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul Boli Infecțioase 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 BOLI  INFECȚIOASE  

1 Consultație medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 

3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de  

muncă 

      50 

4 Administrare perfuzii       20 

5 Efectuare injecție subcutanată        5 

6 Efectuare injecție intradermică        5 

7 Efectuare injecție intramusculară        5 

8 Efectuare injecție intravenoasă       10 

9 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 28 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Cabinetul de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice  

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 DIABET, NUTRITȚE, BOLI METABOLICE  

1 EKG (efectuare)      20 

2 Efectuare injecție intravenoasă      10 

3 Efectuare injectie intramusculară       5 

4 Efectuare injecție subcutanată       5 

5 Măsurare glicemie (glucometru)       5 
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6 Indice gambă/braţ      15 

 

Anexa nr. 29 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Psihiatrie 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

                                                                                                                     

Nr. 

crt 

Denumire specialitate /serviciu 

 

  Tarif  

    -lei- 

 CABINET PSIHIATRIE  

1 Consult psihiatric la cerere 50 

2 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 

3 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii 

de muncă 
50 

4 Opinie medicală la cerere 100  

5 Program recuperator  50 

6 Examinarea minimă a stării mentale (M.M.S.E.) la cerere  30 

7 Reabilitare alcoolică ambulatorie 100 

8 Acte medicale pentru notariat 200 

9 Aviz interdiscţie 150 

10 Adeverinţa medicală  10 

 SECŢIE PSIHIATRIE  

1 Taxă efectuare expertiză medico legală psihiatrică / comisie  

medicală psihiatrică 
200 

2 Copie bilet de externare la solicitare    5 

 

Anexa nr. 30 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Anatomie Patologică 

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei - 

 ANATOMIE PATOLOGICĂ  

1 Taxă îmbălsămare 76 

2 Taxă cosmetizare 45 

3 Taxă pentru frigider 40 

4 Taxă de urgență a prelucrării piesei și elaborarea 

rezultatului histopatologic 
50 

5 Taxă de urgență citologie 50 

6 Autopsie anatomopatologică 300 

 

Anexa nr. 31 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Cardiologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif   

     –lei- 

 CARDIOLOGIE  

1 EKG (efectuare)          20 

2 Interpretare  EKG continuu  (24 ore, Holter) + interpretare        150 

3 Holter TA + interpretare        120 

4 Ecodoppler cardiac        120 
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5 Determinarea indicelui de presiune gleznă/braț, respectiv deget/braț          50 

6 Test de efort         150 

 

Anexa nr. 32 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate  în cadrul  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia – Chirurgie în anul 2017 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

      -lei- 

 CHIRURGIE  

1 Panarițiu       125 

2 Flegmoanelor superficiale mână fără limfagită       125 

3 Flegmoanelor loja tenară, hipotenară comisurale tenosinovitelor       125 

4 Abcesului de părți moi       125 

5 Abcesului pilomidal       125 

6 Furuncul       100 

7 Furuncul antracoid, furunculozei       100 

8 Hidrosadenitei       100 

9 Serom posttraumatic       100 

10 Arsuri termice <10%       100 

11 Leziuni externe prin agenți chimici <10%       100 

12 Hematom       125 

13 Plăgi tăiate superficiale       125 

14 Degerături (gr.1 și gr. 2)       100 

15 Flebopatii varicoase superficiale, ruptură pachet varicos       250 

16 Adenoflegnionul       200 

17 Supurațiilor postoperatorii       100 

18 Consultația, tratamentul și îngrijirea piciorului diabetic                        

(polinevrita, supurații, microangiopatie) 

      125 

19 Afecțiuni mamare superficiale       100 

20 Supurații mamare profunde       200 

21 Granulom ombilical       100 

22 Abces perianal       250 

23 Fimozei (decalotarea, debridarea) + fimotomie       250 

24 Tumori mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor                        neinfectate        200 

25 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       125 

26 Toaleta plăgii, pansament         75 

27 Extragere fire          75 

28 Puncție postmastectomie          75 

29 Ablație unghială       125 

30 Taxă salon rezervă condiţii hoteliere sporite/zi 

(1 pat, baie proprie, televizor, aer condiţionat, frigider) 

        50 

 

Anexa nr. 33 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 
 

TARIFE 

practicate de Dermatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

 DERMATOLOGIE   

1 Electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/            leziune      50 

2 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie      50 

3 Tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate (anestezia,                  excizie,     100 
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sutură –inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) 

 

Anexa nr. 34 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016                                    

 

TARIFE 

practicate de Gastroenterologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

Nr.                          

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 GASTROENTEROLOGIE  

1 Endoscopie digestivă superioară (Gastroscopie)      250 

2 Endoscopie digestivă inferioară (Colonoscopie)      300 

3 Endoscopie digestivă superioară + biopsie      350 

4 Endoscopie digestivă inferioară + biopsie      400 

 

Anexa nr. 35 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Nefrologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                       

crt. 
              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 

 NEFROLOGIE  

1 EKG (efectuare)     20 

2 Efectuare injecție intravenoasă     10 

3 Recoltarea unui produs patologic sau material      pentru 

biopsie  

    40 

 

Anexa nr. 36 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Ginecologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif  

     -lei- 

 GINECOLOGIE  

1 Manevre de mică chirurgie pentru abces și/sau chist vaginal  

sau Bartholin cu marsupializare, polipi, vegetații vulvă vagin,  

col 

      50 

2 Tratamente locale, badijonaj, lavaj/caz       15 

3 Recoltarea pentru test BABES PAPANICOLAU       10 

4 Extracție de corpi străini (DIU)       50 

5 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       15 

6 Montare DIU      100 

7 Taxă monitorizare parturientă și făt       100 

8 Avort la cerere cu anestezie locală      300 

9 Avort la cerere cu anestezie generală      450 

10 Sterilizare chirurgicală la cerere prin minilaparotomie      400 

11 Sterilizare chirurgicală la cerere laparoscopic       500 

12 Îndepărtarea altor dispozitive din tractul genital      50 

13 Servicii hoteliere superioare la rezervă cu 2 paturi/pat/zi      25 

14 Monitorizare cardiacă fetală       25 

15 Monitorizare sarcină la termen     400 
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Anexa nr. 37 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Otorinolaringologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

    -lei- 

 OTORINOLARINGOLOGIE   

1 Tratament chirurgical colecție: sept flegmon, periamigdalian,  furuncul 

CAE 

    150 

2 Extracție corpi străini     100 

3 Tamponament anterior     100 

4 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie     400 

5 Cura chirurgicală a othematomului     500 

6 Audiometrie la căști sau în câmp liber vocală  sau tonală      20 

7 Tratament chirurgical al traumatismelor  ORL     450 

8 Electrocauterizare sau cauterizarea mucoasei nazale     200 

 

Anexa nr. 38 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Ortopedie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

Nr.                              

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 ORTOPEDIE  

1 Luxație, entorsă sau fractura antebrațului  pumnului, gleznei, oaselor               carpiene, 

metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange 

     50 

2 Entorsa sau luxația, patelei umărului, disjuncției acromio-claviculară,             fracturii 

gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei, rupturii tendoanelor mari (achilian, 

bicipital, cvadricipital), leziuni de menisc, instabilitatea acută de genunchi, ruptură 

musculară  

     50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 Fractura femurului : luxației, entorsei, fracturii de gambă  cu aparat              

crurepedios, tratamentul scoliazei cifozei, spondilolostezisului, rupturii musculare 

     50 

4 Consultația și tratamentul unei infecții osoase (osteomielita, osteita) la      falange      30 

5 Consultații de control postoperatorii ale unei tuberculoze osteoarticulare      30 

6 Consultație, examen diagnostic și tratament în displazia luxantă a                    șoldului 

în primele 6 luni  

     50 

7 Consultația și tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni      30 

8 Consultația și tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum , picior                plat 

valg  

     30 

9 Consultația și tratamentul plăgilor contuze ale membrelor, postraumatice, hematom, 

serom, edem, resturi de bont 

     50 

 

Anexa nr. 39 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Practicate de Cabinetul de Reumatologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.               

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

     Tarif 

     –lei- 

 REUMATOLOGIE   

1 Infiltrații intraarticulare        20 
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Anexa nr. 40 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia/Cabinetul de Urologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 
 

Nr.                   

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 UROLOGIE  

1 Dilatația stricturii uretrale        50 

2 Cateterismul uretrovezical a demeure  pentru  retenție  completă 

de urină 

      50 

3 Efectuare injecție intravenoasă       10 

 

Anexa nr. 41 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Medicină internă - Geriatrie și Gerontologie 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                      

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 MEDICINĂ INTERNĂ - GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE  

1 Efectuare injecție intravenoasă      10 

2 EKG  (efectuare)      20 

3 Oscilometrie (Doppler vascular)      10 

4 Spirometrie      15 

5 Aerosol/caz       5 

6 Servicii medicale de bronhoscopie     250 

 

Anexa nr. 42 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia de Oftamologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                       

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif  

    –lei- 

 OFTALMOLOGIE  

1 Biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia        20 

2 Determinarea refracției (skiascopie, refractometrie, astigmometrie)       20 

3 Explorarea funcției binoculare, examen diplopie       20 

4 Extracția corpilor străini       30 

5 Injectarea subconjuctivală, retrobulbară de medicamente       30 

6 Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie       40  

7 Taxă stabilire diagnostic la cererea comisiei de expertiză medicală                     

(determinare acuitate vizuală, examen  biomicroscopic, examen        refractie,  

examen oftalmologic, perimetrie) 

     200 

8 Perimetrie statică       30 

9 Perimetrie computerizată       50 

 

Anexa nr. 43 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 
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TARIFE 

practicate de Secţia de Neurologie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
                        Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

 NEUROLOGIE   

1 EEG Standard (cu hiperpnee și stimulare luminoasă                      

intermitentă)  

     50 

2 EEG Standard cu interpretare      75 

3 EEG cu mapping și CD     120 

4 Tarif pe zi de spitalizare pentru specialitatea boli cronice     198 

 

Anexa nr. 44 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de ambulatoriu de specialitate 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

 Consultațiile medicale la cerere 50 lei 

 Consultaţie/referat medical comisie handicap 50 lei; 

 Consultaţie/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă 50 lei; 

 Adeverinţă medicală 10 lei; 

 Fișa medicală pentru obținerea permisului de conducere auto se taxează astfel : 

 - număr examinări  6  x 15 lei  examinare 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Fișa medicală pentru obținerea permisului de port armă se va taxa astfel : 

 - număr examinări  x 15 lei/examinare 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Fișa medicală pentru plecarea în străinatate : 

 - număr consultații  x 15 lei/consultație 

 - taxă eliberare 10 lei 

 Certificate medicale prenupțiale se vor taxa astfel : 

 - examen VDRL        6 lei 

 - examen psihologic 25 lei 

 - taxa eliberare         10 lei 

TOTAL                       41 lei 

 Fișa medicală pentru angajare și control periodic : 

 -examen clinic general pe aparate și sisteme + încheierea fișei de aptitudini  25 lei 

 -examen clinic general pe aparate și sisteme + incheierea fișei de aptitudini (pentru         

persoanele juridice cu mai mult de 10 angajați) 20 lei 

 -examen clinic general pentru expuneri la radiații ionizante 35 lei 

 -examen psihologic 25 lei, la recomandare medic de medicina muncii  

 Examene medicale aferente certificatului prenupțial pentru  străini   100 lei                                  

 

NOTA :  

Tarifele ofertate pentru pachetele de servicii medicale indicate de medicul de medicina muncii conform 

H.G. nr. 1169/2011, care modifică H.G. nr. 355/2007 privind sănătatea lucrătorilor, care nu sunt reglementate 

prin acte normative emise de Ministerul Sănătății, vor fi aprobate doar prin Hotărâre a Comitetului Director al 

Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. 

 

Anexa nr. 45 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

pentru aparținători practicate de Secţia de Pediatrie 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                 

crt. 
                              Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif  

   –lei- 
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 PEDIATRIE  

1 Taxă Salon rezervă condiții hoteliere sporite/zi  (1 pat, 1 pătuț,             baie 

proprie, televizor, aer condiționat, frigider) 

    50 

2 Taxă Salon rezervă cu 2 paturi/zi/pat (televizor, frigider)     35 

3 Taxă aparținător/zi conform art.221, Legea 95/2006,                            pentru  

copilul mai mare de 3 ani 

    20 

 

Anexa nr. 46 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru investigații de Medicină sportivă  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                 

- lei - 

 CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ  

1 Consultație medicină sportivă preventivă (necesară 

participării la competiții sportive) și/sau curative (boli, 

accidentări, scutiri) 

20 

 

Anexa nr. 47 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru prestațiile de servicii pentru persoanele fizice și juridice,  

in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta  Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                     

crt. 
                               Denumire serviciu/foaie 

   Tarif  

   –lei- 

 REGISTRATURĂ  

1 Xerocopie format A4     0,50 

2 Xerocopie format A3     1,00 

 

Anexa nr. 48 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

Pentru investigații de Alergologie  

 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

Tarif                                    

- lei -   

 CABINET ALERGOLOGIE  

1 Testare set standard de alergeni 100 

2 Testare anestezice stomatologice 50 

3 Testare epicutane (substanțe chimice, medicamente, etc.) 30 

 

Anexa nr. 49 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate de Secţia TBC 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                        

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

    Tarif           

     -lei- 

  SECȚIA TBC  

1 Consultaţie medicală la cerere       50 

2 Consult/referat medical comisie handicap       50 
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3 Consult/referat medical comisie expertizarea capacităţii de muncă       50 

4 Radiografie torace       30 

5 Spirometrie       15 

6 Aerosol/caz       5 

7 Efectuare injecție intravenoasă      10 

8 Examen microscopic BK (Spută, urină, aspirat bronșic, lichid pleural, secreții)      15 

9 Examen prin cultură BK (Spută, urină, aspirat bronsic, lichid pleural,             

secreții) 

     70 

10 Antibiograma BK (INH, RMP, PAS)     100 

11 Program stop fumat     100 

12 IDR       20 

13 Adeverinţă medicală       10 

 

Anexa nr. 50 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 245/23 decembrie 2016 

 

TARIFE 

practicate la Sala de tratament 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia în anul 2017 

 

Nr.                         

crt. 
Denumire specialitate/serviciu 

   Tarif 

   –lei- 

  SALĂ DE TRATAMENT  

1 Efectuare injecție subcutanată       5 

2 Efectuare injecție intradermică       5 

3 Efectuare injecție intramusculară       5 

4 Efectuare injecție intravenoasă      10 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugeul propriu al Judeţului Alba a bugetelor 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, precum si 

efectuarea unor virari de credite pentru  bugetul fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;   

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al 

Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii  

precum si efectuarea unor virari de credite pentru  bugetul fondurilor externe nerambursabile  pe anul 2016; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, 

bugetului propriu al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 

din venituri  proprii  precum si efectuarea unor virari de credite pentru  bugetul fondurilor externe nerambursabile  

pe anul 2016;  

- raportul de specialitate nr. 22108/13 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor 

interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ținând cont de: avizul favorabil împreună cu amendamentul  Comisiei de specialitate nr. 1 

Dezvoltare economică, bugete, strategii,  avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea 

teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. b şi art. 91 alin.3 lit. a  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

- Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

- O.U.G nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. I. Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului propriu al Județului Alba 

şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii precum și 

efectuarea unor virari de credite pentru  bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 și în consecinţă 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe 

nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  

proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se rectifică, după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 1 –  Bugetul general al Judeţului Alba, pe anul 2016, rectificat se stabileşte în sumă de 

416.900,98 mii lei,  în structura prevăzută în anexa nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ Art. 2 – (1) Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Alba, rectificat pe anul 2016, în sumă de 298.048,22 

mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

    (2)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de funcţionare pe anul 2016, se stabileşte 

în sumă de 184.878,54 mii lei. 

                       (3)  Bugetul propriu al Judeţului Alba - secţiunea de dezvoltare pe anul 2016, se stabileşte în 

sumă de 113.169,68 mii lei”. 

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„Art. 4 - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, rectificat pe anul 2016 în sumă de 

8.508,79 mii lei, potrivit anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

     4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 5 – (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii, rectificat pe anul 2016,  în sumă de 129.981,24 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 5 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri. 

                     (2) Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii 

pe anul 2016 - secţiunea de funcţionare se stabileşte în sumă de 120.105,96 mii lei. 

                    (3) Bugetul instituţiilor publice  şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii 

pe anul 2016 - secţiunea de dezvoltare, se stabileşte în sumă de 9.875,28 mii lei”. 

   5. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 6 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru „Autorităţi executive” pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 

19.435,28  mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 6 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

 6. După alineatul 3 al articolului 6 se introduce un aliniat nou alineatul 4 care va avea următorul 

cuprins: 

       (4) Se aprobă punerea în executare a Deciziei civile nr.1481/2016 a Curții de Apel Cluj, 

definitivă și executorie, pronunțată în dosarul nr.3281/117/2014, astfel cum a fost modificată prin Încheierea 

ședinței publice a Curții de Apel Cluj – Secția a III-a Contencios Administrativ și Fiscal prin care au fost 

îndreptate din oficiu erorile materiale strecurate în dispozitivul deciziei menționate, a Hotărârii de Completare 

Dispozitiv pronunţată în Şedinţa publică de la data de 17.11.2016 si a Deciziei civile nr.2357/23.11.2016, 

Curtea de Apel Cluj a dispus, în Dosar nr.3281/117/2014/a2.” 

  7. Alineatele 1 și 2 ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

           „Art. 10 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Învăţământul preuniversitar de stat – 

învăţământul special”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă de 13.167,96 mii lei în structura prevăzută în anexa nr. 

10 – parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

                  (2)  Repartizarea sumei de 13.167,96 mii lei este următoarea: 

            - Centrul  Școlar de Educație Incluzivă Alba                                3.465,08 mii lei 

            - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba     2.279,93 mii lei   

            - Învățământ special integrat în învățământul de masă                  7.422.95 mii lei” 

   8. Alineatele 1 și 2 ale articolului 13 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 13 – (1)  Cheltuielile, rectificate pentru activitatea „Sănătate”, pe anul 2016, se stabilesc în sumă 

de 10.211,61 mii lei. 

                          (2)  Repartizarea sumei de 10.211,61 mii lei pe unităţi de sănătate publică este următoarea: 

       -  Spitalul Judeţean de Urgență Alba Iulia                          9.297,61 mii lei.  

                       -  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud                                    914,00 mii lei” 

9. Alineatul 1  al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 14– (1) Cheltuielile, rectificate pentru Biblioteca judeţeană „Lucian Blaga” pe anul 2016 se 

stabilesc în sumă de 1.671,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 11 – parte integrantă a prezentei 

hotărâri”. 

 

 

    10. Alineatul 1 al articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 19 – (1) Cheltuielile, rectificate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului 

Alba, pe anul 2016 se stabilesc în sumă de 106.937,00 mii lei, în structura prevăzută în anexa nr. 14 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri”. 

     11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 26 -  Se aprobă cheltuielile, rectificate pentru „Alte acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi 

religiei” aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Județul Alba, pe anul 2016  în suma de 

8,443,77 mii lei, potrivit anexei nr. 18 - parte integrantă a prezentei hotărâri”. 

     12. Alineatul 1 al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 29 - (1) Se aprobă bugetul  de venituri și cheltuieli, rectificat pe anul 2016 pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, în suma de  110.452,84 mii lei  în structura prevăzută în anexa nr. 21 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

     13. Alineatul 1 al articolului 30 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   „Art. 30 – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat pe anul 2016, pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud, în sumă de 6.752 mii lei   în structura prevăzută în anexa nr. 22 - parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 

           14. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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          „Art. 37 – Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare și a 

creditelor de angajament, rectificat  pe anul 2016 în structura prevăzută în anexa nr. 29 – parte integrantă a 

prezentei hotărâri”. 

 

Art. II. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. III. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial 

al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului 

Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei 

Municipiului Alba Iulia; Ordonatorilor terţiari de credite în extras; Direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                         

                     

 

 

 

Nr. 246 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTĂ: Anexele HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 246/23 decembrie 2016  sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

  

http://www.cjalba.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului de management la Muzeul Național al Unirii 

Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de 

management 

  
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului de management la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia 

contractul de management; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului 

de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi durata pentru 

care se va încheia contractul de management; 

- raportul de specialitate nr. 22413 din 19 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și 

sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 coroborat cu art. 43
1
 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al analizei proiectului de management, depus de către domnul Rustoiu 

Gabriel Tiberiu, pentru postul de manager al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, conform anexei nr. 1- parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă proiectul de management al domnului Rustoiu Gabriel Tiberiu conform anexei nr. 2 - 

parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând a fi încheiat contractul de management pe perioada 1 ianuarie 2017 

– 31 decembrie 2020.  

Art. 3. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 încetează contractul de management nr. 12481/28  

septembrie 2012. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcția Gestionarea Patrimoniului și Biroul resurse 

umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, 

Președintelui Consiliului Județean Alba, Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, domnului Rustoiu Gabriel 

Tiberiu, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcției dezvoltare și bugete și 

Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.             

   

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                            Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

 

Nr.  247 

Alba Iulia, 23 decembrie 2016 
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Anexa nr. 1  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 247/ 23 decembrie 2016 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 22382/15.12.2016 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al analizei proiectului de management depus pentru 

 Muzeul National al Unirii Alba Iulia  

  

În urma analizării proiectului de management depus pentru ocuparea funcției de manager la Muzeul 

National al Unirii Alba Iulia, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul final: 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele  Rezultatul  analizei 

Rezultatul  final al 

analizei 

1. 
RUSTOIU GABRIEL 

TIBERIU 
9,50 câștigător 

 

Conform prevederilor Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016, „…dacă proiectul de management a obţinut ca urmare a 

evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condiţiile legii”. 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 156/25 august 2016 

 

Sorina OPREAN - consilier superior, reprezentant compartiment de  specialitate;  

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;  

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;  

Liliana NEGRUT – director executiv, reprezentant compartiment juridic. 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 247/ 23 decembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROIECTUL DE MANAGEMENT AL MUZEULUI NAȚIONAL AL UNIRII ALBA IULIA (2017-

2020) 
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CUPRINS 

 

Introducere: p.1 

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

p.1 

1. Instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi: 

p.1. 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări): 

p.4.  

3. Analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia: p.5. 

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare): 

p.6. 

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu: p.7. 

6. Profilul beneficiarului actual: p.8. 

B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: p.17. 

1. Analiza programelor şi a proiectelor instituţiei: p.17. 

2. Concluzii: p.18. 

2.1. Reformularea mesajului, după caz; p.18. 

2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. p.19. 

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz: p.20. 

1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente: p.20. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: p.21. 

3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate: 

p.21. 

4. Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 

propuneri de îmbunătăţire: 

p.22. 

5. Viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial: 

p.23. 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: p.23. 

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

p.23. 

1.1. Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii): p.23. 

1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, 

colaboratori; cheltuieli de capital): 

p.23. 

2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute 

de la instituţie: 

p.24. 

3. Soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 

p.25. 

3.1. Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie 

de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife 

practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea 

celorlalte facilităţi practicate: 

p.25. 

3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: p.25. 

3.3 Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 

alte autorităţi publice locale: 

p.26. 

4. Soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 

p.26. 

4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: p.26. 

4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total: p.26. 

4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie: p.26. 

4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile): 

p.27. 

4.5. Cheltuieli pe beneficiar: p.27. 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, 

conform sarcinilor formulate de autoritate: 

p.27. 

1. Viziune: p.27. 

2. Misiune: p.27. 
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3. Obiective (generale şi specifice): p.27. 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management: p.28. 

5. Strategia şi planul de marketing: p.34. 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management: p.46. 

7. Proiectele din cadrul programelor: p.47. 

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management: p.49. 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce 

pot fi atrase din alte surse: 

p.49. 

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: p.49. 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: p.50. 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată: p.50. 

 

 

 

 

 

 

  



 
82 

INTRODUCERE 

Muzeul albaiulian a fost întemeiat în anul 1888 ca o secţiune a Societăţii de istorie, arheologie şi 

ştiinţele naturii din comitatul Alba. Primul custode de colecţie a fost A. Cserni devenit apoi în 1910 directorul 

muzeului fapt ce atestă numărul şi mărimea colecţiilor ce justificau titlul dat conducătorului instituţiei. La 

început zestrea muzeului număra 622 piese arheologice, 1000 monede, 1000 volume în bibliotecă şi 125 florini 

bani lichizi. Cu timpul numărul obiectelor a crescut în special datorită donaţiilor, dar şi în urma cercetărilor 

întreprinse de Cserni. Numărul crescut de exponate a impus găsirea unui sediu cu adevărat axat pe activitatea 

expoziţională, astfel că în 1900 primăria oraşului a pus la dispoziţie Societăţii o clădire în cartierul Maieri. 

 La 20 mai 1929 cu ocazia Serbărilor Unirii desfăşurate la Alba Iulia, s-a inaugurat, de către regele 

Mihai și de primul ministru Iuliu Maniu, un nou muzeu purtând titulatura de „Muzeul Unirii” şi care ocupa 

corpul de nord al „Catedralei Reîntregirii”. În anii următori muzeul îşi va schimba în mai multe rânduri 

titulatura: „Muzeul Regional Alba Iulia” (1938), „Muzeul de Istorie Alba Iulia” (1968). Ca o recunoaştere a 

prestigiului de care se bucura muzeul albaiulian, în anul 1993 devine muzeu naţional. 

 Actualul muzeu ocupă fosta clădire „Babilon” şi Sala Unirii începând din anul 1975. Amândouă 

clădirile, edificate în a doua jumătate a secolului al XIX – lea, sunt monumente istorice de grupa A (de 

importanţă naţională). Aici sunt adăpostite depozitele, laboratoarele, birourile şi sălile de expoziţie. Expoziţia 

permanentă cuprinde vitrine cu obiecte organizate tematic şi pe epoci, din preistorie, până la al doilea război 

mondial, cuprinse în 64 de săli. Sala Unirii, fosta „Cazină militară”, a fost restaurată şi amenajată astfel încât să 

redea cât mai fidel imaginea de la 1922 (când fusese pregătită pentru Încoronare). Aici se regăsesc materiale 

documentare precum şi obiecte de valoare memorial-istorică, care întregesc valoarea simbolică a acestui 

edificiu. La subsol şi în aripa nordică a fost realizată expoziţia permanentă de etnografie. 

 Prestigiul de care se bucură Muzeul nostru la nivel național a făcut ca de-a lungul vremi toți Regii 

României Mari și toți presedinții țării să-i calce pragul. Cele două inaugurări de noi sedii s-a bucurat de prezența 

conducătorilor României din acea vreme: 1929 (în aripa de nord a palatului  Catedralei Încoronării) – Regele 

Mihai și primul ministru Iuliu Maniu și 1975 (actualul sediu), președintele de atunci N. Ceaușescu, iar 

regulamentul de organizare și funcționare din 1938 a fost semnat de către Regele Carol al II-lea și contrasemnat 

de primul ministru Armand Călinescu. 

 

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri privind 

evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 

1. Instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

a) INSTITUȚII MUZEALE: 

1. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș - B-dul Lucian Blaga, nr. 45, cod 515800, Sebeș, jud. Alba. 

 A fost deschis în anul 1956 și funcționează într-o clădire monument istoric – Casa Zapolya. Deține o 

bogată colecție de arheologie, istorie, etnografie și artă. Se află în componența Centrului Cultural ”Lucian 

Blaga” aflat în subordinea Primăriei Municipilui Sebeș. De-a lungul timpului Muzeul Național al Unirii Alba 

Iulia a colaborat cu instituția în cauză la realizarea unor expoziții și alte proiecte culturale. 

 

2. Muzeul de Științele Naturii Aiud și Muzeul de Istorie Aiud - Str Gabor Bethlen, nr 1 respectiv în cetatea 

Aiudului în Palatul Bethlen.  

Este unul dintre cele mai vechi muzee de pe teritoriul actual al României, înființat în anul 1796, de 

profesorul Benko Ferencz ca “Muzeu al rarităților și lucrurilor naturale”, pe lângă Colegiul academic Bethlen. 

În anul 1950 Muzeul s-a separat în funcție de cele două domenii care se regăsesc în titulatură. . De-a lungul 

timpului Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a colaborat cu instituția în cauză la realizarea unor expoziții și alte 

proiecte culturale. 

 

3. Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea” Blaj – str. Dr. Vasile Suciu, nr. 25 

 Muzeul expune piese arheologice și istorice legate de istoria orașului, mai ales de istoria tiparului și a 

învățământului. Viitor colaborator în cadrul unor proiecte 

 

4. Muzeul ”Avram Iancu” Câmpeni – str. Revoluției 1848.  

 Muzeul funcționează în sediul fostei Legiunii ”Auraria Gemina” a lui Avram Iancu și expune publicului 

piese legate de revoluția de la 1848-1849.  

 

5. Muzeul etnografic Rimetea – sat Rimetea, nr. 34 

Muzeul a fost deschis în 1952 cu sprijinul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca. 

Printre exponatele de aici se numără obiecte de artă populară, port popular, unelte și instrumente folosite de 

locuitorii din zonă în activitățile lor lucrative (minerit, prelucrarea lemnului, metalurgie). 

 

6. Muzeul etnografic ”Pamfil Albu” Lupșa – str. Principală, nr. 7 
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 Muzeul a fost înființat de învățătorul Pamfil Albu în anul 1938 și funcționează într-o clădire din 1872 și 

în cea a fostei Primării. Deține o bogată și valoroasă colecție de etnografie. Muzeul a fost reorganizat în ultimii 

ani, în fostul sediu al Primăriei Lupșa, sub îndrumarea specialiștilor de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 

 

7. Muzeul Memorial ”Avram Iancu” – sat Incești, co. Avram Iancu. 

 A fost înființat în anul 1924 în prezența regelui Ferdinand I și prezintă fotografii documente legate de 

personalitatea lui Avram Iancu, despre revoluția de la 1848-1849 dar deține și o colecție interesantă de 

etnografie. Muzeul a fost reinaugurat în anul 1972, iar clădirile au fost restaurate în anul 2013 de către Consiliul 

Județean Alba. În forma actuală muzeul a fost reorganizat sub îndrumarea specialiștilor de la Muzeul Național 

al Unirii Alba Iulia. 

 

8. Colecțiile etnografice - 38 de colecții 

 În anul 2006 Consiliul Județean Alba a demarat un proiect de recuperare a trecutului propriu fiecărei 

comunități sătești prin înființarea și organizarea unor colecții etnografice. Din colecțiile etnografice noi 

înființate sunt viabile doar 38. De-a lungul timpului Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a colaborat cu rețeaua 

colecțiilor etnografice la realizarea unor expoziții și alte proiecte culturale, iar custozii sunt consiliați de 

specialiștii Muzeului nostru. 

 

b) INSTITUȚII DE CULTURĂ DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA: 

 

1. Biblioteca Batthyaneum - Strada Gabriel Bethlen 1. 

 A fost înființată în anul 1798 din inițiativa episcopului romano-catolic al Transilvaniei Batthyány Ignác 

(1741-1798), iar în prezent se află în subordinea Bibliotecii naționale a României. Deține o colecție fabuloasă 

de manuscrise și carte veche și alte colecții cu caracter muzeal. 

 

2. Casa de Cultură a Sindicatelor – str. Mihai Viteazu, nr. 31. 

 Funcționează începând cu anul 1976 și are activitatea îndreptată spre sfera artei spectacolelor. Deține 

cea mai mare sală de spectacole din Municipiu.  

 

3. Casa de Cultură a Studenților – str. Ardealului, nr. 1 

 Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia s-a înființat în conformitate cu Ordinul Ministrului 

Învățământului si Științei, nr.3367 din 31.01.1992, la data de 1 martie 1992. Casa de Cultura a Studenților din 

Alba Iulia are ca sediu imobilul fostei Case Municipale de Cultura, moștenind întreg patrimoniul acesteia și are 

activitatea îndreptată spre sfera artei spectacolelor. Este organizatorul Festivalului Internațional de teatru 

studențesc ”Apollo” și găzduiește spectacolele trupei de teatru ”Skepsis” 

 

4. Teatrul de Păpuși ”Prichindel” - Str. Mureșanu Andrei, nr. 3 

 Teatrul de Păpuși ”Prichindel” este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Județean Alba și are activitatea îndreptată spre sfera artei spectacolelor. Este organizatorul Festivalului 

International de Teatru "Povesti" și dispune de o sala de spectacole. 

 

5. Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” – str. Camil Velican, nr. 22 

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba Iulia este o instituție publică de cultură aflată în subordinea 

Consiliului Județean Alba și are activitatea orientată spre promovarea cărții și a cititului, dar oferă activități 

culturale diverse. Biblioteca a fost înființată în anul 1943 cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. 

Organizează anual Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” și Târgul de carte ”Alba Transilvana” 

 

6. Centrul Cultural ”Augustin Bena” Alba Iulia - str. Morii, nr. 8 . 

 Este principalul organizator sau coorganizator de evenimente culturale din Județul Alba. Nu are o 

infrastructură de spectacole proprie, dar o folosește cu succes pe cea existentă în județ. Pe lângă aparatul 

administrativ și de specialitate propriu, deține cele mai importante orchestre, ansambluri și formații artistice. 

Organizează: Festivalul Cetăților Dacice, Festivalul Internațional de Jazz, Târgul Național de Turism Rural de 

la Albac și cele mai importante festivaluri sau punerea în scenă a obiceiurilor tradiționale. 

 

c) ALȚI OPERATORI CULTURALI: 

 

1. Autoritățile publice județene și locale: Consiliul Județean Alba, Primăriile de municipii, orașe și comunale 

care sunt principalii organizatori și finanțatori de evenimente culturale. 

 

2. Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud - Strada Transilvaniei, nr. 34 Aiud 



 
84 

 Este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei și a consiliului local Aiud. Are o 

activitate bogată și diversificată. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este partenerul Taberei Internaționale de 

Arta Plastica Inter-Art, dar și a altor manifestări culturale de prestigiu. 

 

3. Fundația Inter-Art Aiud - Piața Cuza Voda, nr. 1 

 Este un ONG care își propune să promoveze arta cu specială atenție arta plastică. Este cel mai important 

ONG cultural din județul Alba. Este inițiatorul și organizatorul Taberei Internaționale de Arta Plastica Inter-Art 

și a altor manifestări culturale de valoare. 

 

4. Asociația ”Arttrad Valea Frumoasei” Sebeș – str. 1 Mai, nr. 37, Petrești 

 Este o asociație culturală care își propune să promoveze arta cu specială atenție arta plastică  

 

5. Cartierul Creativ Carolina  

 Este un ONG dedicat industriilor creative și culturale din Alba Iulia. Este un grup format de curând și 

cuprinde arhitecți, artiști plastici și alții cu preocupări în sfera inovațiilor. 

 

6. Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Alba - Bd. 1918, bl.M 9-10, parter 

 UAP este un ONG a cărui obiectivul principal al este acela de a funcționa ca o organizație dedicată 

artelor vizuale ca fenomen cultural precum și protecției sociale și promovării intereselor membrilor ei, definite 

în Statutul uniunii. 

 

d) PUBLICUL VIZITATOR – CONSUMATORUL DE CULTURĂ – beneficiarul Muzeului naționala al Unirii 

Alba Iulia 

Beneficiarii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, sunt reprezentați în primul rând de vizitatorii 

dornici de produse culturale diversificate și surprinzătoare (cu caracter de nou), artiștii care doresc să realizeze 

expoziții în spațiile expoziționale ale muzeului, scriitorii care doresc să lanseze cărți în cadrul muzeului, 

persoanele fizice sau juridice care apelează la Centrul Național de Restaurare a Cărții Vechi din cadrul 

muzeului. Deoarece relația muzeului cu beneficiarii reprezentați de artiști, scriitori, clienți ai Centrului Național 

de Restaurare a Cărții Vechi, este una pozitivă și deschisă, considerăm că principalul beneficiar al muzeului 

albaiulian este vizitatorul. 

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, se poate spune că este vizitat în fiecare an de persoane cu 

vârste diferite, cu studii diverse, din diferite localități ale țării1, din țări de pe toate continentele, ceea ce arată că 

muzeul conține în colecția expusă publicului, obiecte, exponate, descrieri, pentru un public larg și diversificat. 

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări); 
 

Analiza SWOT a mediului intern:  

 

Puncte tari 
- Existența celor mai buni specialiști și experți în domeniile lor de activitate din județ, 

iar unii fiind și printre cei mai buni din România.  

- Posibilitatea obținerii veniturilor extrabugetare 

- Existența Centrului Național de Restaurare și Conservare a Cărții Vechi, care ca și 

dotări, spații și specialiști este peste nivelul mediu al Muzeului și totodată este unul din 

cele mai bune astfel de laboratoare din România (top 3) 

- Interesul Consiliului Județean Alba pentru modernizarea Muzeului și a Sălii Unirii. 

- Renumele de care se bucură muzeul în străinătate (un număr mare de instituții de 

cultură, învățământ și cercetare sunt partenerii noștri într-o serie de proiecte 

internaționale) 

Puncte slabe - Lipsa atașamentului față de instituția în care își desfășoară activitatea a peste 70% din 

angajați, și lipsa disponibilității pentru program prelungit. 

- Lipsa anumitor categorii de specialiști în unele domenii indispensabile bunei 

desfășurări a activității unui muzeu, prevăzuți ca indispensabili și în legea muzeelor și 

colecțiilor: arhitect, designer, topograf, etc. 

- Lipsa atestatului de expert al unui număr semnificativ de specialiști cu competențe 

profesionale de experți 

- Dotarea materială este în cea mai mare parte uzată moral. 

- Lipsa dotărilor în anumite sectoare de activitate. 

                                                 
1 Date obţinute  în urma analizelor statistice efectuate, precum şi a interpretării studiilor sociologice realizate în ultimii ani 

http://loremipsumchurch.com/statut/
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- Subcontractarea unor servicii din cauza lipsei de dotări, în cadrul contractelor ce aduc 

venituri extrabugetare, pierzându-se astfel între 20% şi 40% din valoarea contractelor. 

- Iluminatul neperformant consumă o bună parte din resursele financiare. 

- Starea clădirii pune în pericol colecțiile muzeului, iar remedierea ei presupune mari 

resurse financiare. 

- Alocația bugetară nu acoperă adesea nevoile Muzeului 

- Lipsa spațiilor de depozitare adecvate pentru păstrarea în bune condiții a patrimoniului 

- Umiditatea subsolului clădirilor aflate în administrare care le fac improprii oricăror 

activități muzeale. 

Oportunități - Există cursuri anuale de perfecționare continuă pentru angajații muzeului. 

- Obținerea de resurse financiare şi/sau materiale din sponsorizări, fonduri structurale şi 

proiecte de cercetare. 

- Apropierea centenarului Unirii 

Amenințări - Plafonarea specialiștilor de vârstă medie. 

- Folosirea resurselor financiare extrabugetare pentru consum şi nu pentru dezvoltare. 

 

Analiza SWOT a mediului extern: 

 

Puncte tari - Plasarea Muzeului în centrul Cetății Alba Iulia 

- Numărul din ce în ce mai mare al turiștilor care vizitează Alba Iulia 

- Existența prezentă și în perioada imediat următoare a unei infrastructuri rutiere și de 

cale ferată performantă la nivelul României. Municipiul Alba Iulia și județul Alba sunt 

cazuri rarisime în România, care sunt străbătute de două autostrăzi 

- Existența a trei aeroporturi la distanțe ce nu depășesc 105 Km de Alba Iulia 

- Existența unor monumente de prim rang pentru istoria și arhitectura României 

- Istoria Municipiului Alba Iulia 

Puncte slabe - Alba Iulia este deocamdată un oraș de tranzit 

- Puține capacități de cazare 

- Servicii de slabă calitate oferite turiștilor în Alba Iulia 

- Infrastructură culturală și turistică precară 

- Lipsa unei infrastructuri de agrement. 

- Inexistența fondurilor alocate de Guvernul României în ultimii 4 ani pentru sărbătorire 

Zilei Naționale a Unirii 

Oportunități - Apropierea Centenarului Unirii 

- Lipsa unei infrastructuri culturale face din Muzeu principalul actor cultural din Alba 

Iulia 

- Dorința Consiliului Județean Alba de a crea noi spații Muzeale 

- Atragerea turiștilor care participă la mari evenimente derulate pe mai multe zile în 

Municipiile apropiate de Alba Iulia: Cluj-Napoca și Sibiu (Untold, Festivalul 

Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Jazz, Blaj Alive etc,) 

- Restaurarea și punerea în circuitul turistic și a altor spații din Cetate 

Amenințări - Pierderea finanțării oferite de Guvern în baza Ordonanței 28/2013 

- Marginalizarea Municipiului Alba Iulia și a Consiliului Județean Alba în cadrul 

serbărilor dedicate Zilei Naționale a României și general și a Centenarului Unirii în 

particular. 

- Nerespectarea termenelor referitoare la restaurarea și refuncționalizarea Sălii Unirii și 

a clădirii Babilon 

- Promovarea cu întârziere a proiectului Alba-România 100. 

 

3. Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia; 

Imaginea Muzeului s-a îmbunătățit de la an la an. Dacă în 2005 Muzeul apăruse doar de 43 de ori, în 

anul 2015 a apărut de 2016 ori, iar în primele 11 luni ale anului 2016 Muzeul a fost identificat ca și apariție 

în presa scrisă de 2397 ori. Activitatea Muzeului a fost făcută cunoscută publicului prin organizarea unor 

conferințe de presă (4 în 2012, 8 în 2013, 3 în 2014, 6 în 2015 și 4 în 2016) redactarea de comunicate de presă, 

participarea la emisiuni radio și TV, pătrunderea în sfera social media, participarea la târguri și festivaluri, 

facilități acordate vizitatorilor, participarea prin intermediul trupelor de reenctement la evenimente organizate 

pentru persoane defavorizate, organizarea de spectacole în aer liber, vinerea seara, participarea cu spectacole în 

comunele județului sau la festivalurile internaționale etc.  
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Muzeul a participat la târguri, festivaluri, concursuri, etc după cum urmează: 2 în 2012, 23 în 2013, 

23 în 2014, 23 în 2015 și 19 în 2016 

Acțiunile întreprinse în spațiul social media: 

- În anul 2011, muzeul şi-a personalizat pagina de socializare Facebook, ajungând la sfârșitul anului 2016 la 

8071 membri http://www.facebook.com/pages/Muzeul-Unirii-Alba-Iulia/268691526479664 

- Totodată a în anul 2014 fost creat și blogul Muzeului: http://muzeuluniriialbaiulia.ablog.ro/, ajungând la 46 

660 vizualizări cu vizitatori din 10 țări 

- creare și administrare: www.facebook.com/Garda Apulum 

 

Au fost oferite o serie de facilități vizitatorilor: gratuitate pentru pentru copiii proveniți din centrele de 

plasament, pentru preșcolari, pentru persoanele vârstnice provenite din Căminele pentru persoane vârstnice, 

reducerea taxei de intrare cu 50% pentru elevi, studenți și pensionari, sau reducerea taxei de intrare la muzeu cu 

50% de Ziua Națională.  

De altfel îmbunătățirea imaginii, ca urmare a măsurilor luate s-a reflectat și în creșterea numărului de 

vizitatori. Astfel dacă în anul 2010 muzeul era vizitat de 50 027 vizitatori, în anii următori numărul acestora a 

crescut în mod accentuat: 54 276 (2011), 71 594 (2012), 91 608 (2013), 128 958 (2014), 154 700 (2015), iar în 

2 decembrie a anului în curs 164136  

 Având în vedere succesul de până acum a metodelor folosite pentru o vizibilitate cât mai bună a 

Muzeului, vom continua să aplicăm metodele descrise mai sus. În completare vom realiza site-ul Muzeului 

având o grafică atractivă, prin care pe lângă informațiile generale despre muzeu, vom prezenta și evenimentele 

muzeului. Tot aici vom avea o secțiune de magazin on-line, dar și una de promovare a serviciilor culturale 

oferite. O sursă de venituri extrabugetare o reprezintă și ghidajele efectuate în Muzeu sau în Cetate. Ghidajele în 

cetate se vor afla în atenția noastră deoarece în Cetate au apărut ghizi particulari, mai bine poziționați (în 

parcări), dar a căror prestație este cu mult sub ghizii Muzeului. Astfel pe site-ul muzeului se va găsi o secțiune 

dedicată ghidajelor oferite în limba romană dar și în limbile: maghiară, engleză și franceză. Se va oferi 

posibilitatea ca grupurile organizate sau persoane individuale să se poată programa on-line la ghidajele noastre. 

În același timp vom ”penetra” în zona aplicațiilor turistice de genul TripAdvisor. Această aplicație ocupă locul 

doi în lume ca și popularitate după Facebook, dar care este consultată de cei implicați în turism, atât operatori 

cât și persoane particulare. Lunar site-ul are 60 de milioane de utilizatori.  

 Muzeul și activitățile sale vor deveni mai vizibile prin aplicația www.visitalbaiulia.com, disponibilă 

pentru tablete și smartphone-uri înzestrate cu sistemul de operare IOS și Android 

 O altă modalitate de promovare a imaginii muzeului și a activității sale se va realiza prin aplicația 

operatorului de telefonie mobilă Orange cu ajutorul hotspoturile WI-FI și aplicația e-alba iulia. Soluția va 

include, în final, 250 de beacon-uri (n.a. transmițători radio) instalați în aproximativ 225 de obiective (muzee, 

universitate, cetate, restaurant, statui, catedrale) ce vor transmite informații despre acestea direct pe telefonul 

mobil al vizitatorilor. 

 O altă soluție de promovare cu ajutorul tehnologiei inteligente, care va fi implementată în anul 2017, va 

consta într-o aplicație IT pentru tablete și smartphone creată de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

prin oferirea unor imagini 3D cu obiecte din muzeu însoțite de texte atractive, accesate în Cetate și care să incite 

la a vizita Muzeul. 

 

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de 

informare); 
 

Muzeul Național al Unirii este un obiectiv turistic deosebit de important pe agenda oricărui turist care 

vizitează Alba Iulia. Începând cu anul 2007, la muzeul albaiulian s-a început realizarea unor cercetări 

sociologice care să fie efectuate constant de către Secția de Relații Publice și Marketing Cultural, care au avut 

ca și scop creionarea profilului vizitatorilor care aleg să îşi petreacă timpul liber la Muzeul Unirii. 

Grupul țintă al studiilor sociologice: vizitatorii veniți la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia 

(Clădirea ”Babilon”), iar începând cu anul 2014 s-au realizat și studii sociologice pentru a contura profilul 

vizitatorului care vizitează Sala Unirii. Pe lângă aceste studii, realizate anual, pentru care o concluzie pertinentă 

necesită comparații pe durata a cca 5 ani, s-au efectuat și mini cercetări sociologice prilejuite de o serie de 

evenimente de scurtă durată. 

Pe termen scurt: cunoașterea particularităților vizitatorilor ajută la îmbunătățirea serviciilor oferite și 

punerea în practică a soluțiilor în cel mai scurt timp 

Pe termen lung: cunoașterea publicului vizitator ajută la elaborarea unor strategii de dezvoltare și de 

îmbunătățire a produselor culturale oferite. 

 În continuare se va realiza un studiu sociologic privind profilul vizitatorului care alege să viziteze 

Museikon, un nou muzeu al icoanei. Se vor relua studiile sociologice privind profilul vizitatorului de la Sala 

http://www.facebook.com/pages/Muzeul-Unirii-Alba-Iulia/268691526479664
http://muzeuluniriialbaiulia.ablog.ro/
http://www.facebook.com/Garda


 
87 

Unirii începând cu anul 2019 și se va realiza și o mini cercetare sociologică cu ocazia redeschiderii aceluiași 

edificiu în preajma zile de 1 decembrie 2018. 

 Se va realiza un studiu privind prezența Muzeului în social-media pentru a putea adapta profilul de 

Facebook, blogul Muzeului, site-ul etc cu informațiile necesare creșterii vizibilității și sporirii numărului de 

vizitatori. 

 Se va realiza colectarea datelor privind agențiile de turism care aduc vizitatori la Muzeu pentru a putea 

transmite direct evenimentele viitoare organizate de Muzeu. 

 Se va realiza un studiu privind comportamentul cumpărătorilor de produse la standurile muzeului, 

pentru a putea cunoaște ce suveniruri și la ce prețuri sunt dispuși vizitatorii să cumpere, pentru a evita anumite 

stocuri, pentru a adapta oferta la cerințele pieței sau pentru a identifica eventualii consumatori de nișă. 

 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu; 
 

Beneficiarii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, sunt reprezentați în primul rând de vizitatorii 

dornici de produse culturale diversificate și surprinzătoare (cu caracter de nou), artiștii care doresc să realizeze 

expoziții în spațiile muzeului, scriitorii care doresc să lanseze cărți în cadrul muzeului, persoanele fizice sau 

juridice care apelează la Centrul Național de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi din cadrul muzeului. 

Deoarece relația muzeului cu beneficiarii reprezentați de artiști, scriitori, clienți ai Centrului Național de 

Restaurare a Cărții Vechi, este una pozitivă și deschisă, considerăm că principalul beneficiar țintă al muzeului 

albaiulian este vizitatorul. 

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, se poate spune că este vizitat în fiecare an de persoane cu 

vârste diferite, cu studii diverse, din diferite localități ale țării2, ceea ce arată că muzeul conține în colecția 

expusă publicului, obiecte, exponate, descrieri, pentru un public larg și diversificat. 

- Beneficiarii pe termen scurt sunt: vizitatorii veniți într-un mod neorganizat, vizitatorii veniți într-un mod 

organizat – în grupuri organizate, vizitatori reprezentând diferite grupe de vârstă, vizitatori veniți din afara țării, 

alți potențiali vizitatori 

- Beneficiari pe termen lung – agenții de turism, instituții școlare, hoteluri, moteluri, pensiuni turistice, tabere 

şcolare, organizaţii neguvernamentale care desfășoară activități culturale cu membri săi, alte muzee din judeţ 

sau ţară, alte obiective turistice vizitate de către turişti, site-uri, mass-media. Beneficiar pe termen lung poate fi 

şi comunitatea, deoarece vizitatorii din Alba Iulia, după ce vizitează Muzeul Naţional al Unirii, se presupune că 

vor respecta mult mai mult istoria acestui deosebit oraş. 

 

6. Profilul beneficiarului actual. 
 

 
 

                                                 
2 Date obţinute  în urma analizelor statistice efectuate, precum şi a interpretării studiilor sociologice realizate în ultimii ani 
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Anul 2015 Sala Unirii 

Vizitatori veniţi la expoziţia Aurul şi Argintul Antic al României: 31313 de vizitatori 
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Anul Ce le-a plăcut vizitatorilor 
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2011 Vizitatorii au fost impresionați plăcut: arhitectura clădirii, faptul că exponatele sunt aranjate 

cronologic de la preistorie până în epoca modernă, hărțile mari de la parter şi etajul I, secțiunea 

dedicată dacilor şi romanilor, epoca medievală, secţiunea dedicată lui Horea, machetele cetăţilor 

medievale şi a cetăţii bastionare, amabilitatea personalului, explicaţiile ghizilor, expoziţiile 

temporare, noaptea muzeelor, expoziţiile temporare organizate la muzeu 

2012 Spectacolele de 1 Decembrie, Noaptea Muzeelor,  Expoziţiile temporare, Evenimentul 90 de ani 

de la încoronare; Expunerea exponatelor, conservarea lor; Epoca dacică 

Numărul mare de exponate; Amabilitatea personalului; Exponatele şi punerea în valoare a 

acestora; Personajele istorice; Arhitectura clădirii; Organizarea expoziţiilor; 

Patrimoniul cultural existent şi mai ales arta bisericească de secol XV; Epoca bronzului; Sala 

Unirii ca mărime; Aranjarea pe etape istorice, prezentarea, amabilitatea personalului; Armele; 

Exponatele şi cunoştinţele personalului angajat; Colecţia foarte bogată de artefacte; Refacerea 

exponatelor împreună cu obiectele originale; Organizarea tematică şi facilitatea traseului; Vasta 

colecţie de obiecte romane; Epoca neolitică; Totul a fost frumos; Toate sunt interesante; Totul 

mi-a plăcut 

2013 Expoziţiile temporare; Nimic, totul mi-a plăcut; Piatra Craivii; Picturile armele; Mulţimea 

exponatelor; Mitraliera, armele; Armele şi scheletul; Armurile; Machetele; Uniformele militare 

şi cărţile; Amplasamentul, modul de expunere, exponatele; Expoziţia de unelte; Curăţenia; 

Gradul ridicat de detalii; Secţiunea despre marea unire de la 1918; Amabilitatea angajaţilor; 

dacul şi romanul; porturile populare, armele de război; sala unirii; modul în care sunt aşezate 

cronologic; hărţile foarte detaliate; buna organizare a materialului şi a informaţiilor, calitatea 

obiectelor expuse; machetele, săbiile; liniştea 

2014 Expozițiile temporare, Expoziția de Reptile vii; Armele şi scheletul; Armurile; Machetele; 

Uniformele militare şi cărţile; Amplasamentul, modul de expunere, exponatele; Curăţenia; 

Gradul ridicat de detalii; Secţiunea despre marea unire de la 1918; Amabilitatea angajaţilor; 

Dacul şi Romanul; Statuile de marmură reprezentând Liber Pater, Nemesis şi Hercules; porturile 

populare, armele de război; Sala Unirii 

Modul în care sunt aşezate cronologic; Hărţile foarte detaliate; Buna organizare a materialului şi 

a informaţiilor, calitatea obiectelor expuse; Machetele, săbiile; Pictura 

Liniştea 

2015 Expozițiile temporare (au fost organizate expoziţii temporare diversificate), Expoziția de Reptile 

vii; Prezentarea exponatelor; Ilustraţiile care te ajută să vizualizezi cum se foloseau anumite 

unelte; Armele romane; Multitudinea de informaţii; Altarul din lemn şi unele icoane pe sticlă; 

Vestigiile dacice şi romane; Statuile şi iconostasul; Istoria şi toate obiectele descoperite şi 

expuse; Ghidajul făcut; Scheletul de om; Curăţenia şi personalul amabil; Istoria; Complexitatea 

exponatelor; Etajul Toate artefactele expuse 

Numărul mare de obiecte antice; Curăţenia; Gradul ridicat de detalii; Secţiunea despre marea 

unire de la 1918; Amabilitatea angajaţilor; Dacul şi Romanul; Statuile de marmură reprezentând 

Liber Pater, Nemesis şi Hercules; porturile populare, armele de război; Sala Unirii; Cronologia 

expunerii; Hărţile foarte detaliate; Liniştea; Buna organizare a materialului şi a informaţiilor, 

calitatea obiectelor expuse 

 

Anul Ce NU le-a plăcut vizitatorilor 

2011 Vizitatorilor nu le-a plăcut: în timpul verii la etajul II este foarte cald, lipsa unor etichete traduse 

în limba engleză; Faptul că s-a lucrat în jurul muzeului şi a fost mult praf 

2012 Vizitatorilor nu le-a plăcut: Reflectarea foarte pe scurt a Unirii – e totuşi Muzeul Unirii; Faptul 

că nu este prezentată perioada de după 1918 până în prezent; În unele locuri Explicaţiile sunt 

sărace; Faptul că nu este completă expoziţia de la etajul II 

Am vizitat foarte repede căci era foarte cald.  

2013 Mai multe locuri de odihnă; Lipseşte perioada 1918 şi după 1989; Să existe băncuţe din loc în 

loc 

2014 Nu le-a plăcut faptul că muzeul se opreşte la primul război mondial şi că nu se continuă cu 

perioada comunistă. Lipsa unor spaţii de odihnă 

2015 Lipsa unor spaţii de odihnă; Nu le-a plăcut faptul că muzeul se opreşte la primul război mondial 

şi că nu se continuă cu perioada comunistă; Toaletele trebuie să fie modernizate (pentru flux 

mare de persoane, să fie toalete pentru persoane cu handicap, să fie dotate cu săpun lichid, 

uscător de mâini, hârtie de toaleta pentru flux mare de persoane); Faptul că nu exista etichete în 

limba engleză la toate exponatele 

 

Anul Cum le-ar plăcea vizitatorilor să arate muzeul în viitor 

2011 Videoproiector, muzica specifica însă fără ca aceastea să deranjeze vizita; Completarea 
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etichetelor în limbile engleză şi franceză; Audio ghid 

2012 Folosirea de video-proiector, muzică specifică însă fără ca acestea să deranjeze vizitarea 

exponatelor; Vizitatorii străini care ne-au relatat că nu există la unele exponate etichete în limba 

engleză sau franceză, au precizat că ar fi necesar şi util existenţa unui sistem audio ghid, Info 

Touch. 

2013 Aici vizitatorii ne-au relatat că ar fi necesare câteva îmbunătăţiri printre care şi folosirea tehnicii 

actuale: video-proiector, muzică specifică însă fără ca acestea să deranjeze vizitarea exponatelor; 

Vizitatorii străini care ne-au relatat că nu există la unele exponate etichete în limba engleză sau 

franceză; Existenţa unui sistem audio ghid. 

2014 Diverse diorame de mărime mare care să reprezinte diversele epoci care se regăsesc în muzeu pe 

diversele etaje; Vizitatorii străini care ne-au relatat că nu există la unele exponate etichete în 

limba engleză sau franceză; Existenţa unui sistem audio ghid în 2 – 3 limbi de circulaţie 

internaţională. 

2015 Vizitatorilor le-ar plăcea să existe mai multe diorame de mărime mare care să reprezinte 

diversele epoci care se regăsesc în muzeu pe diversele etaje; Vizitatorii străini care ne-au relatat 

că nu există la unele exponate etichete în limba engleză sau franceză; Existenţa unui sistem 

audio ghid în 2 – 3 limbi de circulaţie internaţională. 

Muzeul ar trebui să se modernizeze dar să îşi păstreze în acelaşi timp atmosfera simbolică pe 

care o are în prezent 
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Concluzie - Profilul Beneficiarului schiţat in urma interpretării datelor pe anii 2011 – 2015 

 

1. Numărul vizitatorilor veniţi la Muzeul Naţional al Unirii (Clădirea Babilon, Sala Unirii) a crescut constant de 

la an la an ajungând în anul 2015 la un total de 154700 de vizitatori (164 036 - 2016) 

2. Lunile cu cei mai mulţi vizitatori rămân constant în cei 5 ani analizaţi respectiv lunile Aprilie, Mai, Iunie, 

Iulie, August, cu uşoare creşteri în luna Decembrie datorită Zilei Naţionale a României. 

 Însă se poate constata că dacă muzeul aduce expoziţii temporare atrăgătoare pentru public numărul de 

vizitatori poate fluctua şi mai mult astfel că în anul 2015 la Sala Unirii au venit 31313 de vizitatori special 

pentru expoziţia Aurul şi Argintul Antic al României. Conducerea muzeului va continua să organizeze expoziţii 

temporare atrăgătoare şi în lunile Ianuarie, Februarie, Martie care sunt lunile cu cei mai puţini vizitatori. 

3. În fiecare an numărul vizitatorilor veniţi pentru prima dată la muzeu a crescut constant de la 61 % în anul 

2011 la 77% în anul 2015. 

4. Numărul de vizitatori veniţi într-un mod organizat a crescut şi el de la 38 % în 2011 la 44% în 2015. În anul 

2012 40 % dintre vizitatori au venit în mod organizat (grup organizat) 

5. Muzeul este vizitat constant atât de turişti care vin însoţiţi de familie cât şi de turişti veniţi în grup organizat 

(colegi de şcoală, colegi de la locul de muncă, persoane aflate şi ele în excursie organizată). 

6. Beneficiarul de servicii turistice este motivat să vină la muzeu deoarece este direct interesat astfel că dacă în 

anul 2011 31% dintre vizitatori spun că au venit deoarece au fost interesați, în anul 2012 62% dintre vizitatori 

declară că au fost interesaţi ajungând în anul 2015 la 68%. 

7. Adresa muzeului este uşor de găsit, vizitatorii neavând dificultăţi în găsirea acesteia. 
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8. Costul biletului de intrare la muzeu este considerat ca fiind unul potrivit şi mic. Această apreciere fiind 

pozitivă de-a lungul anului 77% - 2011, 75% potrivit şi 19 % mic – 2012, 93% potrivit – anul 2015. 

9. Costul produselor aflate spre comercializare la magazinul de suveniruri este de asemenea considerat ca fiind 

unul potrivit. 

10. Vizitatorii îşi doresc produse diversificate spre comercializare la magazinul de suveniruri în special hărţi 

turistice, hărţi cu cetatea Alba Carolina, materiale promoţionale care să fie oferite gratuit vizitatorilor. 

11. Beneficiarul de servicii turistice oferite de muzeu este o persoană complexă care apreciază multe aspecte 

pozitive ale muzeului, care are de făcut şi câteva remarci negative şi care apreciază că sunt necesare aducerea 

unor îmbunătăţiri pentru ca expoziţia permanentă să fie şi mai atractivă pentru vizitatori. 

12. Beneficiarul de servicii turistice oferite de muzeu sunt persoane de diferite vârste, categorii de vârstă care 

diferă de la an la an datorită şi expoziţiilor temporare găzduite de muzeu. 

13. Muzeul este vizitat anula atât de femei cât şi de bărbaţi, fiind atractiv în egală măsură şi reuşind să aducă 

expoziţii temporare potrivite pentru gusturile fiecăruia. 

14. Muzeul este vizitat în egală măsură atât de persoane cu studii primare, gimnaziale şi liceale pe de o parte, 

dar şi de persoane cu studii superioare, studii post universitare, persoane care urmează o formă de învăţământ 

postliceală pe de altă parte. 

15. Muzeul este vizitat de la an la an  de persoane care sunt din altă localitate şi din alt judeţ, şi de un număr 

însemnat de turişti străini, număr care este în creştere de la an la an. 

16. Beneficiarul de servicii turistice preferă să vină la Alba Iulia în egală măsură cu autoturismul personal sau 

cu autocarul. 

17. Beneficiarul apreciază calitatea serviciilor turistice oferite de muzeu cu un punctaj 10 în proporţie de peste 

90%, restul apreciind cu un punctaj de 9. 

 

B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

1. Analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 
Rațiunea de a exista a unei instituții de cultură, în general, și a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, 

în particular, este publicul vizitator, turiștii și beneficiarii programelor educaționale derulate de către Muzeu. 

Totodată pentru a păstra identitatea poporului român și valorile tradiționale locale, Muzeul achiziționează, 

cercetează, conservă, restaurează și pune în circulație patrimoniul național deținut în administrare, dar și a altor 

deținători. Toate programele gândite de Muzeu, în concordanță cu strategia de dezvoltare a județului Alba au 

fost îndreptate spre satisfacerea beneficiarilor Muzeului a căror pretenție pentru calitate este din ce în ce mai 

ridicată. O scurtă descriere a programelor, credem noi, este edificatoare în acest sens: 

1. Program didactico-pedagogic şi educaţional.  

Și-a propus derularea unor proiecte didactice prin organizarea unor lecţii de istorie la Muzeu, în acord şi 

în completarea programei şcolare prin folosirea unor metode moderne, active de predare-învăţare şi de 

organizarea unor lecţii recapitulative interactive în sălile de expoziţie a Muzeului. Alte proiecte educaţionale și-

au propus desfăşurarea unor activităţi practice (pictură pe sticlă, restaurare ceramică, modelaj, confecționarea de 

mozaicuri ”romane”, restaurare carte veche) în laboratoarele muzeului şi de organizarea unor microrecitaluri 

folclorice de preşcolari şi de elevii ciclului primar. Elevilor de gimnaziu le-au fost destinate proiecte de 

familiarizare cu istoria oraşului şi a monumentelor sale, cât şi iniţierea în confecţionarea icoanelor pe sticlă sau 

lemn. 

 Realizarea de practică studenţească în Biblioteca Muzeului, în Laboratorul de restaurare metal, 

ceramică şi textile şi CNRCV. 

 În cadrul activităţii studenţilor pe lângă pregătirea profesională s-a suplinit totodată lipsa personalului în 

desfăşurarea unor activităţi specifice: fişat cărţi, baza de date a unor periodice străine, restaurare ceramică, 

analiză antropologică etc. 

 Proiectele care implică anumite abilități practice s-au desfășurat și în afara spațiilor muzeului în centrele 

catehetice existente în județul Alba. 

 Funcţia educaţională este completată de cea socială prin includerea copiilor cu dificultăți în cadrul 

acestui program şi implicarea Muzeului în proiecte dedicate persoanelor vârstnice dependente, sau a celor 

private de libertate la Penitenciarul de maximă siguranță Aiud.  

2. Program de promovare a culturii – arta spectacolelor. 

 Și-a propus de-a lungul mai multor proiecte organizarea unor concerte de muzică clasică, corală, folk, 

jazz şi a unor piese de teatru în cadrul stagiunii trupei Skepsis sau în cadrul Festivalul naţional de teatru 

“Poveşti pentru copii şi oameni mari” în Sala Unirii sau în proximitatea ei. 

3. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului Alba. 

 Participarea la realizarea unor proiecte ale Consiliului Judeţean Alba de organizare a unor manifestări 

culturale care au şi o componentă istorică sau etnografică: „Festivalul Cetăţilor Dacice” etc. sau ale Primăriei 

Municipiului Alba Iulia; redactarea textelor de specialitate de pe pliantele de prezentare ale Consiliului Judeţean 

Alba; coordonarea metodologică în continuare a colecțiilor etnografice din județul Alba și implicarea custozilor 

într-o serie de proiecte culturale care să mobilizeze comunitățile locale rurale. Consilierea în vederea realizării 
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unor filme documentare sau de promovare a monumentelor din Alba Iulia. Participarea cu standuri proprii la 

târgurile de turism. Implicarea Muzeului în cadrul unor proiecte culturale internaționale destinate publicului 

larg, care să ofere o vizibilitate mai mare Muzeului și a patrimoniului cultural al județului Alba 

4. Program de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în judeţul Alba. 

 Programul și-a propus în cadrul mai multor proiecte cercetarea siturilor arheologice, a potenţialului 

etnografic al judeţului, a istoriei naţionale, a cărţii vechi şi a patrimoniului mobil şi imobil bisericesc.  

5. Program de cercetare sociologică. 

 S-a încercat o creionare a profilului vizitatorului, modificări ale percepţiei sale asupra muzeului, 

oraşului şi a judeţului şi identificarea oportunităţilor de valorificare şi de îmbunătăţire a activităţii muzeului. 

6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii). 

 Programul și-a propus să valorifice patrimoniul mobil arheologic, documentar, religios, fotografic, 

artistic etc. existent în Muzeu sau în judeţ, prin organizarea unor expoziţii atât în sălile muzeului, cât şi în afara 

lui. 

7. Program de promovare a artei contemporane (pictură, sculptură etc.) şi a artei fotografice. 

 S-au organizat expoziţii de pictură, sculptură, fotografie, creaţii ale unor artişti contemporani români 

sau străini în spaţiile Muzeului. 

8. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, expuneri). 

 S-au organizat simpozioane naţionale, mese rotunde, conferinţe şi expuneri cu scopul de a comunica 

direct rezultatele cercetării patrimoniului cultural naţional într-un limbaj accesibil atât specialiştilor cât şi altor 

categorii de auditoriu. 

9. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) 

 S-a continuat editarea de monografii, cataloage, şi a anuarului Apulum una dintre cele mai valoroase 

publicaţii de specialitate din România, care apare încă din anul 1941. 

10. Program de popularizare a cărţii (lansări de carte): 

 Prin intermediul acestui program cititorii şi iubitorii de carte au intrat în contact cu noile volume apărute 

pe piaţă şi au putut interacţiona direct cu autorii volumelor pentru a pătrunde mai uşor mesajul transmis de 

scriitor. 

11. Program de conservare-restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil. 

 În cadrul programului s-a realizat conservarea – restaurarea patrimoniului cultural naţional mobil aflat 

în administrare, dar şi cel aflat la alţi deţinători: muzee, persoane fizice, culte religioase pe baza unor contracte 

de prestări servicii, care vor completa bugetul instituţiei cu sume importante. 

12. Program de evidență și clasare a patrimoniului cultural naţional mobil. 

 În fiecare an colecțiile Muzeului se îmbogățesc cu mii de artefacte sau piese de muzeu provenite din 

cercetarea de teren, achiziții sau donații, la acestea se adaugă piesele de patrimoniu mobil din colecțiile vechi 

care nu au fost inventariate și care trebuiesc trecute în evidența instituției.  

Pe baza unui studiu aprofundat a artefactelor existente în Muzeu s-au întocmi documentaţii complexe şi 

complete pe baza cărora bunurile au fost clasate în categoria juridică Tezaur sau Fond sporind astfel baza de 

bunuri culturale clasate în special în Tezaur în vederea organizării în viitor a unei camere de tezaur vizitabilă şi 

care se va bucura de o protecţie juridică mai mare. 

Considerăm că programele şi proiectele propuse sunt eficace. Dovada constă în creșterea constantă a 

numărului de vizitatori: 71595 (2012), 91608 (2013), 128958 (2014) 154 700 (2015) și 164 036 (până în 2 

decembrie 2016)  

2. Concluzii: 

2.1. Reformularea mesajului, după caz; 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia este perceput ca principala instituţie de cultură a municipiului Alba 

Iulia şi a Judeţului Alba. Muzeul funcționează începând cu anul 1888 și pragul său a fost trecut de toți 

conducătorii statului român de după 1918. Este suficient să amintim faptul că Muzeul a fost reinaugurat în 1929 

de Regele Mihai (prima domnie) și primul ministru al României Iuliu Maniu, iar regulamentul de organizare și 

funcționare din anul 1939 a fost semnat de Regele Carol al II-lea și primul ministru Armand Călinescu. Rangul 

de instituţie naţională i-a oferit prestigiu şi s-a impus ca obiectiv cultural în cadrul excursiilor organizate în Alba 

Iulia atât de şcolile şi agenţiile de turism din România cât şi din străinătate.  

Pe lângă istoria și colecțiile deosebite adăpostite de Muzeu, instituția are în administrare și Sala Unirii. 

În anul 2018 și 2022 se sărbatoresc 100 de ani de la Marea Unire, respectiv 100 de ani de la încoronarea regelui 

Ferdinand I și a reginei Maria ca regi ai României Mari (actul final, simbolic, care consfințea unirea tuturor 

românilor), evenimente care s-au petrecut la Alba Iulia. Principalul mesaj pe care dorim sa-l transmitem este 

de Muzeu al Unirii, un mesaj de identitate națională într-o Europă globalizată. O formulare exactă a 

mesajului Muzeului în acest sens, va trebui să țină seama de mesajul referitor la evenimentele amintite, pe care 

Consiliul Județean Alba îl va formula prin intermediul serviciului Alba – România 100. Toate eforturile 

Muzeului vor trebui canalizate pentru îndeplinirea obiectivelor propuse de Consiliul Județean Alba în cadrul 

proiectului Alba – România 100. 

2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii. 
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Principale direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii muzeului se regăsesc în programele și 

proiectele culturale propuse. Un argument pentru continuarea acestora se regăsește în satisfacerea exigențelor 

Consiliului Județean Alba, care a dat credit derulării acestora, prin acceptarea lor și asta datorită rezultatelor 

directe observate, prin numărul crescut de consumatori de cultură din anii anteriori. Astfel: 

 Succesul înregistrat în perioada precedent de programul educațional, ca și o cerință a unui Muzeu 

modern, ne-a determinat să ne concentrăm mai mult eforturile în această direcție astfel că în perioada discutată 

Muzeul a desfășurat 77 proiecte în cadrul programului educaţional. Ele şi-au continuat eficacitatea dovadă fiind 

partenerii acestor proiecte, care se adresează mai multor categorii de vârstă şi instituţii din diferite localităţi din 

România: Alba Iulia, Timișoara, Sibiu, Oradea, Cugir, Micești, Bucerdea Vinoasă, Limba, Ighiu, Almașul Mare, 

Vințul de Jos, Săliște, Ciugud, Șard, Galda de Jos, Aiud, Sebeș,  Braşov, Făgăraş, Sighişoara, Beiuş etc 

În cadrul programului educaţional cei peste 3000 de copii, tineri și adulți au avut ocazia să se 

familiarizeze cu Muzeul, monumentele din Alba Iulia (Alba Iulia – capitala de suflet a românilor), să 

desfăşoare lecţii de istorie şi discipline conexe (paleografie chirilică, etnografie) în cadrul Muzeului (Clubul de 

lectură al elevilor într-o bibliotecă documentară centenară, Muzeul şi şcoala. Ora de istorie la muzeu, Evocări 

istorice, Istoria pe viu – dacii și romanii), activităţi practice – pictură pe sticlă – cu grupe diferite de pregătire 

(Cu gentuţa prin Muzeu. Grădiniţa faţă în faţă cu istoria, Atelierul de icoane, Școala de vară, Scoala altfel), 

modelaj în lut şi restaurare ceramică, restaurare carte şi punerea în scenă a unui spectacol istoric sau folcloric 

specific zonelor din care provin copiii, realizarea de mozaicuri și țesături tradiționale (Cu gentuţa prin Muzeu. 

Grădiniţa faţă în faţă cu istoria, Boboceii la muzeu), restaurare carte (Pregatire profesionala în cultura- 

restaurare carte veche, Tineri liceeni la Centrul National de Conservare şi Restaurare a Cărţii Vechi.) sau 

aprofundarea cunoștințelor practice de arheologie în rândul studenților de profil (Pregatire profesionala). Tot 

odată Muzeul s-a implicat în eforturile autorităților de a reintegra persoanele private de libertate în societate prin 

desfășurarea unor activități culturale la Penitenciarul de maximă siguranță de la Aiud (Reintegrare prin cultură) 

etc 

În perioada anterioară Muzeul a participat la 92 târguri și festivaluri, preilej cu care au fost promovate 

anumite proiecte sau muzeul în sine. Tot o formă de preomovare a muzeului atât în județul Alba cât și pe plan 

internațional s-au înscris și proiectele: Garda dacică și romană, trupa de dansuri antice Magna Nemesis sau 

trupa de gladiatori Ludus Apulensis, care s-a materializat prin participarea reenactorilor noștri la diferite 

evenimente naționale și internaționale 

Ziua Națională a României și Noaptea Muzeelor au fost un prilej de a promova proiectele muzeului. S-

au înregistrat peste 8000 (2012), 7606 (2013), 4582 (2014), 7035 (2015), 9106 (2016) respectiv 6230 (2013), 

8000 (2015), 9584 (2015), 11673 (2016) de vizitatori.  

În perioada anterioară Muzeul a fost organizatorul sau coorganizatorul a 7 conferinţe internaţionale și 

22 naționale. A derulat 30 proiecte de cercetare internaţionale finanţate în principal de terţi (unele continure din 

anii anteriori) şi alte 98 interne finanțate în principal de parteneri, dar și de noi. A participat la redactarea a 54 

volume și câteva sute de studii științifice. 

 Cele 233 de expoziţii realizate au avut o tematică variată oferind mai multe premiere pentru România. 

Dintre acestea 34 expoziţii au avut un caracter internaţional. 

 În perioada anterioară au fost derulate 15 cercetări sociologice în cadrul programului de profil al 

instituției. Opt s-a întins pe perioada unui an, iar celelalte s-a referit punctual la evenimente de exemplu : Alba 

Iulia – o istorie în imagini a orașului prin străzile şi monumentele sale, Noaptea Muzeelor, Expoziția Aurul si 

argintul antic al României etc.  

 În cadrul programului Program de valorificare a patrimoniului cultural național - Lansări de carte au 

existat 37 manifestări de acest gen, atât la sediul instituției, cât și în alte spații.  

 Programul de promovare a culturii – arta spectacolelor a generat 45 de reprezentații din sfera arta 

spectacolelor. La acestea se adaugă spectacolele de reenacment susținute prin continuarea proiectelor ”Ținutele 

istorice” ”Garda Romană” și ”Garda Dacică” la care s-au adăugat trupa de gladiatori ”Ludus Apulense” și cea 

de dansuri antice ”Magna Nemesis”. Trupele de reenacment din Alba Iulia a organizat 47 de spectacole în 

fiecare vineri având fiecare scenariu și regie diferită și alte la Blaj, Sebeș, Cugir, Cluj Napoca, Constanța, 

Călugăreni etc Totodată trupele de reenactement au făcut spectacol în cadrul a nu mai puțin de 12 festivaluri 

naționale anuale și internaționale, contribuind semnificativ la promovarea Muzeului, Municipiului Alba iulia și 

a județului Alba. 

 Program de conservare-restaurare patrimoniu cultural naţional mobil care cuprinde: proiectul de 

restaurare metale, ceramică, textile și proiectul de restaurare carte veche. Au fost restaurate 3577 piese din 

metal, ceramică, os, sticlă, lemn, textile, pictură și 78290 pagini carte restaurate și documente. S-au trimis 

la Ministerul Culturii 2292 de dosare cu propuneri de clasare pentru bunuri culturale aflate în administrarea 

muzeului. Tot în cadrul celor două laboratoare s-au confecționat și replici din ceramică, ipsos și răşini, 

icoane, toate acestea contribuind la sporirea veniturilor instituției. 

 Activitatea Serviciului de Relaţii Publice şi Marketing Cultural este evidenţiată şi în numărul de apariţii 

în presă a Muzeului: 7845 în presa scrisă tipărită sau online din România. S-au efectuat 2257 ghidaje de 

specialitate, iar la biblioteca muzeului au fost deserviți 3939 de cititori cu 19044 de volume. 
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Totodată s-au administrat conturile de pe rețelele de socializare și blogurile Muzeului 

www.facebook.com/GardaApulum, https://muzeuluniriialba.wordpress.com (46660 vizualizări 2016), 

https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Unirii-Alba-Iulia/268691526479664 (8071 prieteni),  

Activitatea complexă a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia a presupus colaborarea instituții din 

România sau din străinătate după cum urmează: cu 37 de administrații publice (dintre care 5 din străinătate), 

peste 20 instituții de cultură, 5 universități din România și alte 21 din străinătate, peste 30 de Organizații 

neguvernamentale dintre care 3 de peste hotare, 46 de instituții de învățămănt, 6 institut de cercetare din 

România și altele 5 de peste hotare, 26 parteneri din sfera cultelor, peste 50 de muzee din țară și 11 străinătate și 

alți  parteneri din alte sfere de activitate. 

 

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz: 

1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 
Principalele regulamente ale muzeului sunt Regulamentul de organizare și funcționare (în continuare 

ROF) și Regulamentul de ordine internă (ROI).  

ROF-ul a fost întocmit în baza Legii muzeelor şi a colecțiilor publice nr. 311/2003 și adoptat de Către 

Consiliul Județean Alba. ROF-ul este structurat pe 8 capitole: Dispoziții generale, Scopul și funcțiile principale 

ale muzeului, Patrimoniul aflat în administrarea muzeului, Conducerea muzeului, Organisme colegiale 

consultative și comisii de specialitate, Personalul și structura organizatorică, Bugetul de venituri și cheltuieli, 

Dispoziții finale. Ultima modificare a ROF-ului a avut loc în anul 2014 și momentan el corespunde cerințelor 

actuale ale Muzeului. 

 ROI-ul a fost întocmit pe baza legislației muncii existente în acest moment în România. El este 

structurat pe 13 titluri și cuprinde: drepturile și obligațiile angajatorului și ale angajatului, reguli de disciplina 

muncii, salarizarea, angajarea, promovarea și evaluarea personalului, abateri și sancțiuni, organizarea muncii, 

reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă etc. ROI-ul a fost modificat ultima dată în anul 2016 și 

corespunde cerințelor actuale ale Muzeului. El se va modifica în funcție de schimbările legislației în domeniul 

muncii sau a apariției unei situații neprevăzute în actualul Regulament. 

Alte două două documente importante ale Muzeului sunt Organigrama și Statul de funcții. Acestea sunt 

documentele cele mai des supuse modificărilor în funcție de dinamica personalului și a reorganizărilor 

Muzeului. Conform celor două documente Muzeul este condus de către Consiliul de administrație iar 

conducerea executivă este asigurată de: Directorul general - manager, Contabil șef și doi Directori generali 

adjuncți, ultimii trei aflați în relație de subordonare față de Directorul general. În subordinea celor doi directori 

generali și a Contabilului șef se găsesc 8 secții și servicii: Arheologie cercetare, Istorie-muzeologie, bibliotecă și 

documentare, Centrul național de conservare - restaurare carte veche, Relații publice și marketing cultural, 

Supraveghere și gestiune patrimoniu, Pază, Financiar, contabilitate și resurse umane, Administrativ, securitatea 

si sănătatea muncii, P.S.I, care la rândul lor sunt conduse de șefii de secție. Această structură piramidală permite 

distribuirea sarcinilor, îndeplinirea lor eficientă și o funcționare în bune condiții a Muzeului. Pe lângă structura 

amintită Muzeul mai dispune de un auditor public intern și un jurist aflați în relație de subordonare directă față 

de Directorul general. 

Alături de reglementările amintite mai există și 35 proceduri din sfera Sistemului de control managerial, 

care asigură ducerea la îndeplinire în bune condiții a principalelor activități interne desfășurate în cadrul 

Muzeului. 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 În perioada imediat următoare (la începutul anului 2017) ROF-ul va trebui modificat prin crearea unei 

noi structuri: Museikon. Aceasta va atrage de la sine și modificarea tuturor documentelor amintite la capitolul 

C1.  

 Procedurile Sistemului de control managerial sunt și ele foarte dinamice, ele suferind modificări în 

funcție de modificările legislative. Prin urmare ele se vor modifica în perioada următoare în funcție de legislație, 

iar aceste modificări nu pot fi anticipate în momentul de față. 

 

3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau externalizate; 

 În prezent Muzeul Național al Unirii dispune de 82,5 posturi (juristul este angajat cu o jumătate de 

normă) dintre care 7 sunt de conducere, 56 de specialitate și 19 de deservire și un jurist (0,5). Dintre aceste 

posturi sunt ocupate momentan 77. Din punct de vedere al acestei distribuții Muzeul este puțin dezechilibrat în 

sensul că un număr suplimentar de 3 supraveghetori ar fi ideal pentru buna desfășurare a activităților cu publicul 

vizitator. Din punct de vedere al distribuției pe secții există un echilibru între principalele secții de specialitate: 

Arheologie-cercetare – Istorie-Muzeologie, bibliotecă și documentare, fiecare având câte 12 angajați pe 

perioadă nedeterminată. Secția de arheologie are și un compartiment cu un plus de 5 arheologi angajați pe 

perioadă determinată pentru derularea unor proiecte mari de cercetare arheologică preventivă. Acest 

compartiment este necesar deoarece arheologia preventivă aduce cele mai mari venituri Muzeului în condițiile 

în care Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a derulat de exemplu aproximativ 22% din totalul cercetărilor 

http://www.facebook.com/GardaApulum
https://muzeuluniriialba.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Muzeul-Unirii-Alba-Iulia/268691526479664


 
100 

arheologice preventive și al supravegherilor arheologice din România în anul 2015. În organigrama muzeului 

există secția de Relații publice și marketing cultural înființată în anul 2007 și care cuprinde 8 angajați. Muzeul 

albaiulian este unul din puținele muzee din România și din spațiul central și est european cu o astfel de secție, 

de altfel necesară. Un studiu arată că în ”aproape jumătate din muzeele din zonă nu există un departament de 

marketing și că lipsește o alocare formală a responsabilităților de marketing”3. În România, din cca 60 de 

muzee importante, 45% dintre ele nu au în schema organizatorică responsabilități de marketing. De abia 25% 

dintre ele au un departament independent de marketing4.  

 Un alt plus identificat este existența secției ”Centrului Național de conservare-restaurare carte veche”. 

Prin dotările, dar mai ales prin pregătirea profesională a celor 14 angajați, laboratorul de conservare și restaurare 

carte veche este unul din cele mai bune din România (top 3). Dovada în acest sens constă în contractele de 

restaurare pe care Centrul nostru le derulează în alte zone din țară decât județul Alba, în zone unde există alte 

laboratoare de conservare restaurare carte veche, mult mai la îndemâna beneficiarilor locali. Printre clienți am 

putea enumera cultele religioase: ortodoxă, luterană, calvină, catolică. Printre instituțiile de stat putem aminti: 

Muzeul Național Cotroceni, Muzeul Național de Artă, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Biblioteca 

județeană Arad, Biblioteca județeană Prahova, Biblioteca județeană Cluj etc. 

 Din punct de vedere profesional în ultimii 3 ani, 10 angajați au beneficiat de cursuri de formare 

profesională reprezentând 13% din totalul personalului angajat. La cei 10 angajați ar trebui adăugați și cei 15 

care au obținut titlul de doctor în istorie și care reprezintă o formă de perfecționare superioară și 6 doctoranzi. 

Cu alte cuvinte, din punct de vedere al pregătirii profesionale Muzeul se situează la un nivel ridicat.  

 

4. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor şi patrimoniului instituției, propuneri 

de îmbunătățire; 

 

SITUAȚIA EXISTENTĂ: 

Muzeul deține în administrare 2 corpuri de clădire: clădirea Babilon (1853) Sala Unirii (1900) – ambele 

clădiri sunt Monumente istorice de Gupa. A.  

 

Suprafața desfășurată/utilă a clădirilor este: 8312 mp/6000 mp clădirea Babilon; 2632 mp/2000 mp Sala Unirii, 

iar suprafața utilă a clădirilor este de cca. 6000 mp Babilon, respectiv cca. 2000 mp Sala Unirii. 

În ce privește utilizarea spațiilor clădirilor aferente acestea au avut următoarele destinații:  

 Suprafața totală de expunere: 3324 mp, din care: 

 Suprafața expoziții de bază (permanente): 2270 mp; 

 Suprafața expoziții temporare: 1054 mp; 

 Suprafața totală de depozitare a bunurilor culturale: 3062 mp; 

 Suprafața laboratoare pentru conservare-restaurare: 340 mp; 

 Suprafața birouri și spații administrative: 785 mp; 

  

 Suprafața biblioteca și sala de lectură: 225 mp; 

 Suprafața spații sanitare (băi și toalete): 220 mp. 

 

SITUAȚIE VIITOARE/PROPUNERI: 

În anul 2015, Consiliul Județean Alba, ca și proprietari ai clădirilor Muzeului Național al Unirii, au scos 

la licitație proiectul “Refuncționalizare și reabilitare Muzeul Național al Unirii și Sala Unirii Alba Iulia - SALA 

UNIRII”, faza DALI. Proiectarea a fost câștigată de firma SC Megavox Proiect SRL din Cluj Napoca. Proiectul 

pentru Sala Unirii a fost depus la Direcția pentru Cultură Alba la sfârșitul lunii martie 2016, care l-a retransmis 

imediat la Ministerul Culturii. Din păcate din cauze nejustificate, proiectul a fost discutat doar în ședința 

Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din România din luna iunie. S-a revenit la avizare în ședința din 

luna iulie, iar in luna august proiectul s-a avizat favorabil. În următoarea perioadă se va scoate la licitație 

proiectul tehnic și execuția. Fondurile sunt asigurate de către Guvernul României în baza Ordonanței 28/2013 

pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală. Valoarea totală a investiției este de 10 194 102 lei, 

dintre care 9 965 061 lei provin din fonduri guvernamentale, iar 229 041 reprezintă cota de cofinanțare a 

Consiliului Județean Alba. În noua structură, Sala Unirii va cuprinde: Sala propriu-zisă, în aripa de sud vor fi 

concentrate toate laboratoarele de restaurare asigurându-se un flux tehnologic adecvat, zona actuală a expoziției 

etnografice își va schimba tematica transformându-se într-un axată pe lupta romanilor pentru emancipare 

națională, iar etnografia se va muta la mansardă; vor exista și două spații pentru expoziții temporare. 

 Proiectare faza DALI a clădirii ”Babilon” (clădirea Muzeului și zona administrativă) se află în faza de 

lucru. Expoziția de bază va ocupa etajele I și II, iar la parter vor exista săli de expoziții temporare, cafetărie, 

magazin și o sală de tezaur vizitabilă. Parte a subsolului și aripa de sud a muzeului (etajul I) vor fi depozite. 

                                                 

3 Alexandra Zbuchea, Marketing muzeal pentru nonmarketeri, ed. Tritonic, București, 2014, p.13. 

4 Idem, p.13-14. 
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Biblioteca de la etajul II iși tripla spațiul, iar personalul muzeului se va muta la mansardă. La subsol vor exista 

spațiile tehnice, săli de expoziții temporare și un lapidariu. Fiecare etaj va dispune de toilete pentru turiști si 

spații de odihnă. Accesul persoanelor cu dizabilități se va realiza pe o rampă la parter, urmând ca pentru 

nivelele superioare să beneficieze de două lifturi 

 În luna mai a anului 2017 se va deschide un nou muzeu – Museikon, un muzeu de artă religioasă, ce se 

va realiza în clădirea fostului spital militar austriac din Cetatea Alba Iulia și care va funcționa ca și secție a 

Muzeului Național la Unirii. Museikon vă expune către publicul larg colecția de icoane și carte veche a 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și a Arhiepiscopiei ortodoxe de Alba Iulia. Pe lângă piesele cu caracter 

religios vor fi puse în valoare și vestigiile romane descoperite cu prilejul cercetărilor arheologice preventive de 

aici, cât și o serie de piese din piatră din colecția Muzeului expuse într-un lapidarium. Expoziția de bază va fi 

organizată la parter și etaj, iar sălile de expoziții temporare se vor situa la subsol. Cafetăria și spațiile de primire 

a publicului vor fi plasate la parter. Spațiile de depozitare se vor organiza la subsol si parter, tot la parter va 

exista un magazin, la etajul I laboratorul de restaurare pictură, iar la mansardă vor funcționa birourile 

personalului. 

 

5. Viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuității 

procesului managerial. 
 Delegarea atribuțiilor se realizează în conformitate cu legislația în vigoare și cu art.10 (2) din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, adoptat de Consiliul 

Județean Alba prin Hotărârea nr. 68 din 27.03.2014: ”În absența directorului general-manager, instituția este 

condusă de unul din directorii generali adjuncți, desemnați prin decizie de directorul general-manager. În cazul 

în care directorul general adjunct sau contabilul șef, lipsește, atribuțiile acestora se exercită de persoana 

desemnată prin decizia directorului general-manager.” 

 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
 

Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute 

de la instituţie: 

1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

 

 2013 2014 2015 

Venituri proprii 666 120 lei 641 920 lei 891 630 lei 

Subvenții/alocații 1 940 000 lei 2 009 320 lei 1 927 000 lei 

 

1.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; 

cheltuieli de capital); 

 

 2013 2014 2015 

Cheltuieli de personal 1 960 610 lei 1 880 370 lei 1 995 070 lei 

Cheltuieli de întreținere 338 250 lei 384 780 lei 350 820 lei 

Cheltuieli cu 

colaboratorii 

- - - 

Cheltuieli de capital 114 350 lei 68 300 lei 341 440 lei 

 

2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 

instituţie: 

 

Nr. 

crt. 

Programul/proiectul Devizul estimat Devizul realizat Observaţii, 

comentarii, 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional - 

expoziţii: 

2013 (66) 

2014 (60) 

2015 (43) 

 

 

 

  

 

 82 500 23 569  

617 550 62 550  

87 300 70 317,9  

2. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional - 
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simpozioane, sesiuni, colocvii, 

mese rotunde organizate de 

MNUAI: 

2013 (9) 

2014 (8) 

2015 (6) 

 

 

 

 88 400 48 400  

90 800 42 800  

80 300 57 508  

3. Proiecte ştiinţifice și culturale de 

promovare a patrimoniului 

cultural naţional. 

2013 (37) 

2014 (29) 

2015 (23) 

 

 

 

  

 225 445 199 442  

148 000 131 800  

152 500 130 796  

4.  Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional 

(cărţi şi volume publicate): 

2013 (14) 

2014 (9) 

2015 (12) 

 

 

 

  

 31 900 28 558  

72 000 72 000  

148 830 137 562,65  

5. Program didactico-pedagogic şi 

educational 

2013 (19) 

2014 (18) 

2015 (19) 

 

 

  

 13 500 0  

4 400 4 400  

3 250 401  

6. Proiecte de promovare a culturii 

– arta spectacolelor: 

2013 (8) 

2014 (10) 

2015 (7) 

 

 

  

 10 100 0  

0 0  

0 0  

7 Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional - 

Lansări de carte: 

2013 (9) 

2014 (9) 

2015 (3) 

 

 

 

  

 0 0  

0 0  

0 0  

8. Program de evidență, clasare, 

conservare și restaurare a 

bunurilor mobile 

2013 (3) 

2014 (3) 

2015 (5) 

 

 

 

  

 13 000 13 000  

0 0  

13 000 13 000  

9 Activităţi privind relaţiile cu 

publicul: 

2013 (2) 

2014 (4) 

2015 (4) 

 

 

  

 15 200 5 700  

0 0  

0 0  

10 Program de promovare turistică: 

târguri, festivaluri, concursuri 

etc. 

2013 (24) 

2014 (24) 

2015 (24) 

 

 

 

  

 0 0  

 0 0  

 0 0  

11 Program de cercetare sociologică 

2013 (2) 

2014 (3) 

2015 (5) 

 

 

  

 0 0  

0 0  

0 0  

11 Total 521 Total 1 897 925 Total 1 127 

950.55 

Total 
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3. Soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de tipurile 

de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii infodocumentare etc.), 

pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ 

redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 
 

 2013 2014 2015 

Bilete intrare în Muzeu 132 219 lei 138 469 lei 143 719 lei 

REALIZAT 139 862 lei  113 657 lei  139 896 lei 

Cercetări arheologice și restaurare 476 784 lei 466 781 lei 436 281 lei 

REALIZAT 400 853 lei  369 146 lei  576 319 lei 

Vânzări produse 95 247 lei 100 000 lei  110 000 lei 

REALIZAT 61 728 lei 111 057 lei 146 415 lei 

Alte venituri (inclusiv sponsorizări) 44 750 lei 44 750 lei 44 750 lei 

REALIZAT 17 181 lei 109 541 lei 79 790 lei 

 

3.2. Analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției; 
 

2013 2014 2015 

88 400 lei 48 060 lei 30 000 lei 

 

3.3 Analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorități publice locale; 

 Nu există venituri din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități locale. 

 

PROPUNERI: 

 În perioada 2017-2020 Muzeul va suferi la capitolul venituri propri. Veniturile perioadei anterioare se 

realizau în principal din cercetări arheologice și restaurare și din biletele vândute la intrarea în Muzeu. 

Principalele sume din arheologie proveneau din cercetările arheologice preventive de pe viitoarea autostradă 

Sebeș - Turda. Din păcate aceste cercetări s-au finalizat prin urmare și veniturile din aceste tipuri de servicii se 

vor diminua.  

 Începând cu luna septembrie 2017 și până probabil în anul 2022 Clădirea Babilon, singurul edificiu, 

împreună cu colecțiile sale, pentru care se percepea taxe de intrare, se va închide pentru reabilitare și 

refuncționalizare. Prin urmare veniturile de aici vor dispărea. În balanță, dar nu în echilibru va fi noul muzeu 

Museikon, secție a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia. Fiind un muzeu nou fără notorietate și plasamentul, 

deocamdată, nu tocmai fericit, va face ca pentru turiștii să nu o opțiune tocmai cunoscută sau atractivă. Parțial 

vom compensa cu creșterea veniturilor realizate prin vânzarea de produse. Prin urmare propunem următoarele: 

 

 2017 2018 2019 2020 

Bilete intrare în Muzeu 125 000 lei 40 000 lei 50 000 lei 75 000 lei 

Cercetări arheologice și restaurare 950 000 lei 600 000 lei 610 000 lei 620 000 lei 

Vânzări produse 125 000 lei 200 000 lei  240 000 lei 300 000 lei 

 

4. Soluții și propuneri5 privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 

4.1. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
 

 2013 2014 2015 

Propus  77,53% 77,53% 77,53% 

Realizat  66,67% 70,71% 58,70% 

Propunere 

2017 2018 2019 2020 

63% 63% 68% 66,67% 

 

4.2. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
 

                                                 

5 Propunerile se vor face în funcție de bugeyul propus, numărul de vizitatori și veniturile estimate în 

prezentul proiect 
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 2013 2014 2015 

Propus 0,86% 0,86% 0,86% 

Realizat 3,89% 2,56% 10,04% 

Propunere 

2017 2018 2019 2020 

5,19% 5,19% 6,50% 6,75% 

 

4.3. Analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 
 

Din subvenție 2013 2014 2015 

Propus  91,05% 91,05% 91,05% 

Realizat 88,54% 93,58% 79,61% 

Propunere 

2017 2018 2019 2020 

84,9% 77,75% 84,9% 84,9% 

 

4.4. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 
 

Muzeul nu a avut cheltuieli în cadrul raporturilor de muncă altele decât contractele individuale de muncă 

 

4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

 

a) din subvenţie; 

 2013 2014 2015 

Propus  70,59% 70,59% 70,59% 

Realizat  74,43% 75,77% 73,77% 

Propunere 

2017 2018 2019 2020 

74,25% 81,97% 79,36% 77,67% 

 

b) din venituri proprii. 

 2013 2014 2015 

Propus 29,41% 29,41% 29,41% 

Realizat 25,56% 24,22% 26,22% 

Propunere 

2017 2018 2019 2020 

25,75% 18,03% 20,64% 22,33% 

 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei, conform 

sarcinilor formulate de autoritate: 

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

1. Viziune; 
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi recunoscut la nivel național și internațional ca fiind una 

din cele mai prestigioase și mai vizitate instituții culturale din România, devenind astfel cel mai important reper 

cultural pentru comunitatea locală, căutată atât de turiști cât și de cercetători din România sau de peste hotare. 

 În conformitate cu această viziune asupra muzeului, instituția în anii 2017-2020, ca de altfel și în anii 

anteriori, va căutat, atât cât va permite resursele umane, financiare și materiale, să respecte această abordare cât 

mai mult. De aceea, în perioada următoare, programele și proiectele culturale derulate vor viza patrimoniul 

cultural local, național și universal, totodata va întreprinde și alte demersuri culturale pentru a satisface toate 

categoriile consumatorilor de cultură. 

 

2. Misiune; 
 Muzeul își asumă misiunea de dezvoltare, protejare, conservare, restaurare, cercetare și punere în 

valoare a patrimoniului muzeal, în interes științific sau cultural – turistic. Prin specialiștii săi, muzeul asigură 

cercetarea, îmbogățirea, tezaurizarea, interpretarea și difuzarea valorilor patrimoniului arheologic, numismatic 

și istoric, spre publicul de orice vârstă sau sex, în interes general.  

 

3. Obiective (generale şi specifice); 
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- cercetarea fundamentală și aplicată, pe baza programelor anuale și de perspectivă, a patrimoniului aflat în 

colecțiile sale, în alte colecții de profil din țară și străinătate, sau pe teren (cercetări cu profil arheologic, istoric, 

etnografic și interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, achiziționării de bunuri culturale pentru 

completarea colecțiilor proprii etc; 

- organizarea, informatizarea și actualizarea evidenței patrimoniului cultural și a fondurilor documentare 

deținute, conform normelor legale în vigoare; 

- expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecțiile Muzeului, în expoziții permanente 

sau temporare, organizate la sediu, în țară și străinătate; 

- organizarea de manifestări culturale de profil, naționale și internaționale; 

- organizarea de manifestări științifice, simpozioane, conferințe, mese rotunde, dezbateri pe aria sa de interes, 

singur sau în colaborare cu alte instituții; 

- editarea de publicații științifice și de popularizare, în domeniul specific de activitate și valorificarea lor prin 

vânzare sau schimb; 

- realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau preventive și de 

conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale mobile, producerea și 

vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri și alte suporturi de popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, 

fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

- clasarea bunurilor culturale aflate în colecțiile muzeului. 

 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management 2017-2020; 

 

STRATEGIA CULTURALA A MUZEULUI 2017-2020 

I. Definirea cadrului.  

Conform Legii 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecțiilor publice republicată Muzeul este instituția 

de cultură, de drept public sau de drept privatm fără scop lucrativ, aflată în serviciul societății, care 

colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, 

mărturii materiale şi spirituale ale existenței şi evoluției comunităților umane, precum şi ale mediului 

înconjurător. 

II. Analiza preliminară 

A. Infrastructura muzeală a județului Alba6 

1. Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș 

2. Muzeul de Științele Naturii Aiud și Muzeul de Istorie Aiud  

3. Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea” Blaj – str. Dr. Vasile Suciu, nr. 25 

4. Muzeul ”Avram Iancu” Câmpeni – str. Revoluției 1848.  

5. Muzeul etnografic Rimetea  

6. Muzeul etnografic ”Pamfil Albu” Lupșa  

7. Muzeul Memorial ”Avram Iancu” 

8. Colecțiile etnografice - 38 de colecții 

 

B. Infrastructura culturală a municipiului Alba Iulia7. 

1. Biblioteca Batthyaneum  

2. Casa de Cultură a Sindicatelor  

3. Casa de Cultură a Studenților  

4. Teatrul de Păpuși ”Prichindel”  

5. Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga”  

6. Cetatea Alba Iulia. 

 Este un ansamblu arhitectural de mare valoare, unic în spectrul cetăților de tip Vauban din Europa. Este 

principalul spațiu unde se desfășoară cele mai importante evenimente culturale și de artă a spectacolelor din 

Municipiu. Aici se desfășoară Festivalul antic Apulum. 

 

C. Alți operatori culturali8: 

1. Autoritățile publice județene și locale: Consiliul Județean Alba, Primăriile de municipii, orașe și comunale 

care sunt principalii organizatori și finanțatori de evenimente culturale. 

2. Centrul Cultural ”Augustin Bena” Alba Iulia  

3. Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud  

4. Fundația Inter-Art Aiud  

5. Asociația ”Arttrad Valea Frumoasei” Sebeș  

                                                 

6 O descriere mai amănunțită a instituțiilor vezi la cap A.1. 

7 O descriere mai amănunțită a instituțiilor vezi la cap A.1. 

8 O descriere mai amănunțită a instituțiilor vezi la cap A.1. 
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6. Cartierul Creativ Carolina -  

7. Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Alba - Bd. 1918,bl.M 9-10, parter 

 

C. Publicul vizitator – consumatorul de cultură – beneficiarul Muzeului naționala al Unirii Alba Iulia 

Beneficiarii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, sunt reprezentați în primul rând de vizitatorii 

dornici de produse culturale diversificate și surprinzătoare (cu caracter de nou), artiștii care doresc să realizeze 

expoziții în spațiile expoziționale ale muzeului, scriitorii care doresc să lanseze cărți în cadrul muzeului, 

persoanele fizice sau juridice care apelează la Centrul Național de Restaurare a Cărții Vechi din cadrul 

muzeului. Deoarece relația muzeului cu beneficiarii reprezentați de artiști, scriitori, clienți ai Centrului Național 

de Restaurare a Cărții Vechi, este una pozitivă și deschisă, considerăm că principalul beneficiar al muzeului 

albaiulian este vizitatorul. 

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, se poate spune că este vizitat în fiecare an de persoane cu 

vârste diferite, cu studii diverse, din diferite localităţi ale ţării9, din țări de pe toate continentele, ceea ce arată că 

muzeul conţine în colecţia expusă publicului, obiecte, exponate, descrieri, pentru un public larg şi diversificat. 

 

D. Avantaje competitive/provocări  

 Chiar dacă avem în principiu 8 entități muzeale, aflate în subordinea autorităților publice locale, ele sunt 

”statice”. Lipsa organizării unor evenimente fac ca acestea să aibă o vizibilitate redusă. Cele mai multe dintre 

acestea au fost partenerii noștri la organizarea unor evenimente la sediul Muzeului nostru. În condițiile în care 

în anul 2018 vom avea un singur spațiu funcțional pentru evenimente – Museikon, Muzeul nostru se va orienta 

spre organizarea unor evenimente în principalele instituții muzeale din județ care pot asigura securitatea din 

toate punctele de vedere a bunurilor culturale expuse: Muzeul Aiud, Muzeul Sebeș și Muzeul Blaj. În acest sens 

s-au purtat discuții de principiu cu responsabilii muzeelor respective sau cu primarii localităților. Prin acest 

demers dorim să creștem vizibilitatea muzeelor respective, dar să facem și o bună promovare colecțiilor noastre.  

 În județele învecinate având reședințele pe o rază de 100 km de Alba Iulia există o serie de instituții 

muzeale cu o infrastructură comparabilă sau mai bună decât a noastră. 

- Județul Sibiu: Muzeul Național Brukenthal (MNBS) și Complexul Muzeal Național ASTRA.  

MNBS are o infrastructură mult superioară Muzeului nostru la care se adaugă o subvenție pe măsură: 

aproximativ 5 milioane lei (2015)10. La capitolul vizitatori 306 266 în 2015 cu o creștere aproape 

nesemnificativă față de 2014: 30591011. Numărul mare de vizitatori se poate explica și prin faptul că proiectul 

Sibiu – Capitală europeană a culturii 2007 s-a dovedit sustenabil pe termen mediu și lung și asta în primul rând 

datorită autorităților publice locale. Creșterea mică a vizitatorilor la sediile muzeului arată faptul că s-a ajuns la 

o saturație a turiștilor care vizitează Sibiul sau poate a altor motive care nu fac obiectul rândurilor de față. Ca și 

probleme întâmpinate se regăsesc cele comune sectorului muzeal din România. Datorită salarizării proaste dar și 

a situației economice a României se înregistrează o lipsă de personal de specialitate și o lipsă de personal la 

supraveghere. De remarcat și marketingul profesionist al MNBS generator de venituri extrabugetare. 

 Muzeul ASTRA din punct de vedere al infrastructurii culturale sunt peste nivelul Muzeului nostru cu un 

personal pe măsură: 189 de persoane încadrate12 din 215 posturi disponibile13 și o subvenție de 7,6 milioane 

lei14. Numărul de vizitatori la sediul și în cadrul festivalului ASTRA Film a fost de 437 374 persoane în 

201515.  

 În municipiul Sibiu se desfășoară unele din cele mai importante festivaluri din România. Sectorul 

cultural aduce 15% din PIB –ul orașului16 

 - Județul Hunedoara: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva (MCDR).  

 MCDR are o infrastructură comparabilă cu a muzeului nostru. Are în organigramă 82 de postruri și o 

subvenție alocată de 3,6 milioane lei 201517 înregistrând un număr de 13 069 vizitatori la sediu și 85 000 

împreună cu secțiile din teritoriu18 din care cea mai importantă este Ulpia Traiana Sarmisegetusa 

 - Județul Cluj: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT), Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

(MET)  

                                                 
9 Date obţinute  în urma analizelor statistice efectuate, precum şi a interpretării studiilor sociologice realizate în ultimii ani 

10 http://www.brukenthalmuseum.ro/pdf/Raport%202014-2015.pdf 

11 idem 

12 http://www.muzeulastra.ro/comunicare/structura-personalului.html 

13 http://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Muzeu.pdf 

14 idem 

15 idem 

16 Informație Constantin Chiriac  

17 http://www.mcdr.ro/images/documente/buget/1/2015/2015-sursa-g-rectificare-si-virari-credite-

buget-2015-7.pdf 

18 http://www.mcdr.ro/images/documente/rapoarte/2015.pdf 
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 MNIT are o infrastructură comparabilă cu a noastră doar că în momentul de față sediul principal se află 

în restaurare. Subvenția alocată de Ministerul culturii pentru anul 2016 este de 6,2 milioane lei19 având încadrat 

un număr de 71 de persoane20 având la sediu în anul 2014 …. 17 113 vizitatori21.  

 MET are o infrastructură superioară Muzeului nostru. Subvenția alocată MET în 2015 a fost de 2,05 

milioane lei22 având 59 de angajați23. Numărul de vizitatori înregistrați la sediu si la Parcul etnografic 

”Romulus Vuia” a fost de 60 721 în 2015 respectiv 60887 în 201524.  

 De menționat că Municipiul Cluj găzduiește unele din cele mai importante festivaluri din România 

aducând sute de mii de turiști (ex. Untold – 300 000 participanti) și cele mai importante competiții sportive din 

țară. 

 - Județul Mureș – Muzeul Județean Mureș (MJM) 

 MJM are o infrastructură comparabilă cu cea a Muzeului nostru. Numărul de angajați în anul 2016 este 

de 96. Numărul de vizitatori in anul 2014 a fost de cca 60 000, iar în 2015 - 51442. Subvenția s-a cifrat în anul 

2015 la 7,5 milioane lei, iar în 2016 la 5,39 milioane lei25. 

 Din cele de mai sus se poate observa că Muzeul Național al Unirii Alba Iulia se situează din punct de 

vedere al vizitatorilor, după muzeele din județul Sibiu, dar înaintea celor din județele: Hunedoara, Cluj și 

Mureș, în condițiile unei infrastructuri comparabile, a unui număr de angajați asemănători, dar a unei subvenții 

net inferioare celorlalte muzee discutate. Din punctul de vedere al personalului județul Sibiu este superior ca și 

număr, muzeului nostru, dar și peste celelalte muzee din zonă. 

De remarcat că municipiul Cluj și Tg Mureș posedă câte un aeroport, iar Deva este legat cu o mică 

sincopă cu Ungaria prin intermediul autostrăzii A1. Totodată în Municipiile Cluj și Sibiu se desfășoară cele mai 

importante evenimente din România, unele comparabile cu cele din București sau chiar peste ele, care aduc 

anual milioane de turiști. În Tg. Mureș se desfășoară mai puține evenimente importante, dar unul dintre ele de 

exemplu este comparabil cu cele din Sibiu: Festivalul de rock de la Târgul Mureș, iar tot în județul Mureș se 

află cetatea de la Sighișoara care se bucură de peste 1 milion de turiști anual. Județul Hunedoara are ca și atracții 

turistice Cetatea Devei, Castelul de la Hunedoara, siturile arheologice Sarmisegetusa (dacică și romană) și 

bisericile românești medievale din Țara Hațegului, iar Sibiul se bucură de infrastructura și sustenabilitatea 

culturală post Sibiu - Capitală Europeană a Culturii. 

 Din punct de vedere al populației, conform recensământului din 2011, situația este următoare: 

jud. Cluj – 691 106 (324.576 Cluj Napoca), jud Mureș 550.846 (134.290 Tg. Mureș), jud. Hunedoara 418565 

(61123 Deva), jud. Sibiu 397 322 ( 147 245 Sibiu) ) și Alba 342 376 (63536 Alba Iulia).  

 Se poate observa că jedețele cu cel mai mic număr de locuitori au cei mai mulți vizitatori la muzee, iar 

paradoxal, cele cu un număr mai mare au mai puțini vizitatori. Explicația ar putea fi oferta culturală bogată 

oferită de județele cu un număr mai mare de populație coroborată cu oferta culturală săracă a muzeelor 

analizate.  

 Din punct de vedere geografic Muzeul nostru se află în centrul unui cerc imaginar format din celelate 

muzee și municipii discutate. Prin urmare printr-o ofertă culturala diversificată și atractivă, Muzeul albaiulian 

își poate menține distanța făță de muzeele aflate în celelalte județe și de o apropiere de cele din județul Sibiu. 

Pentru acest ultim deziderat trebuie făcute investiții în infrastructura muzeului, în cea culturală a municipiului și 

judeețului Alba. Totodată proiectul Alba – România – 100 poate genera un număr mare de turiști care să ne 

aducă în preajma județului Sibiu ca și turiști culturali. 

 Ca și o observație concludentă, credem noi, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia are cea mai mare 

dinamică de creștere a numărului de turiști dintre Muzeele discutate.  

 

E. Politicile culturale 

 Muzeul Național al Unirii își desfășoară activitatea întru-n cadru legal creat prin Legea 311/2003 

republicată, a muzeelor și a colecțiilor publice, în corelare cu Legea 182/2000 republicată,  privind protejarea 

patrimoniului cultural național mobil actualizată, OG 43/2000 republicată, privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și Legea 422/2001 republicată, 

                                                 

19 http://www.mnit.ro/wp-content/uploads/Lista-documentelor-de-interes-public.pdf 

20 http://www.mnit.ro/despre-noi/personalul-muzeului/ 

21 http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/Raportul_final_al_managementului_(2012-

2014)_-_Muzeul_National_de_Istorie_a_Transilvaniei.pdf. Datele din anul 2015 nu sunt publice. 

22 http://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/rapoarte-de-activitate/2015.pdf 

23 
http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2016_SEDINTE/hotarari/iunie/154_13_%20org%20si%20stat%20de%20f%20MET%20iu

nie%202015.doc 
24 http://www.muzeul-etnografic.ro/sites/default/files/documents/rapoarte-de-activitate/2015.pdf 

25 Buget http://www.cjmures.ro/buget.htm 

 

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/Raportul_final_al_managementului_(2012-2014)_-_Muzeul_National_de_Istorie_a_Transilvaniei.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/Raportul_final_al_managementului_(2012-2014)_-_Muzeul_National_de_Istorie_a_Transilvaniei.pdf
http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2016_SEDINTE/hotarari/iunie/154_13_%20org%20si%20stat%20de%20f%20MET%20iunie%202015.doc
http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2016_SEDINTE/hotarari/iunie/154_13_%20org%20si%20stat%20de%20f%20MET%20iunie%202015.doc
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privind protejarea monumentelor istorice, alte Hotărâri de Guvern și Ordine ale Ministrului Culturii, dar și 

Legea 215/2001 actualizată. 

 Muzeul Național al Unirii este o instituție a Consiliului Județean Alba și pune în aplicare politicile 

culturale și de patrimoniu al instituției tutelare, linia directoare fiind viziunea Consiliului Județean Alba și 

Strategia de dezvoltare a Județului Alba 2014-2020.  

 În viziunea Consiliului Județean Alba, Județul Alba ar trebui să devină o destinatie atractiva în peisajul 

multicultural European prin variate moduri de expresie: limba, muzica, arhitectura, patrimoniu cultural, iar 

Muzeul nostru se poziționează ca și unul din principalii actori culturali și pe conservare, restaurare și promovare 

a patrimoniului cultural material. În Strategia de dezvoltare a județului Alba patrimonul este considerat un 

motor al creativității (obiectivul strategic nr. 3), iar conservarea valorilor culturale și protecția mediului ca fiind 

factori ai identității și dezvoltării economice prin turism26.  

 

III. Analiza culturală a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 

Analiza SWOT – puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări (Capitolul A.2.) 

 

IV. Probleme strategice. 

În lume, în general şi în România, în particular, se constată o subfinanţare a actului cultural din fonduri 

publice. Începând cu anii 9̀0 relaţia muzeu-public a suferit mutaţii radicale. Astfel Muzeul în general a devenit o 

instituţie neinteresantă şi ca atare necăutată de publicul larg. Numeroase confuzii şi optici induse dintr-un 

management defectuos conduc la desconsiderare sau considerare forţată din snobism sau obligaţie socială. Pe de 

altă parte, în ultimul timp, din strategia de dezvoltare a judeţului Alba concretizată prin demersurile din ultimii 

ani a Consiliului Judeţean Alba se constată o tendinţă ascendentă privind încurajarea actului de cultură și 

promovarea turismului în general și cel cultural în particular. O componentă importantă a turismului din orice 

ţară este promovarea monumentelor istorice dublat de punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 

mobil prin constituirea unui lanţ muzeistic. Cu mici excepții, muzeele de succes din România sunt organizate în 

clădiri monumente istorice sau cu valoare memorialistică și de simbol local sau național (Bojdeuca lui Creangă, 

castelul Peleș, palatul Brukenthal, Sala Unirii, castelul Bran, castelul Corvineștilor de la Hunedoara etc), ori se 

găsesc în cadrul unor trasee ale unui sit urban sau peisaj cultural în care se integrează, ce constituie o atracție 

pentru turiști (cetatea Sibiului, Cetatea Sighișoara etc.). Nu în ultimul rând un muzeu modern trebuie să fie pe 

lângă o entitate culturală, și o instituție de instruire și educație a cetățenilor indiferent de vârstă, ca și o instituție 

complementară celor de învătământ indiferent de nivel. 

 

V. Priorități Strategice  

Principala prioritate strategică este refacerea și refuncționalizarea infrastructurii Muzeului neschimbată 

din anul 1975 (2017-2022) și înființarea unor structuri muzeale noi, ca și secții ale Muzeului Național al Unirii 

Alba Iulia (2017) 

 Păstrarea unui număr de vizitatori și a unei imagini de principal actor cultural din Cetatea Marii Uniri la 

un nivel acceptabil în condițiile în care spațiile muzeului se vor închide pentru restaurare și refuncționalizare cu 

un vârf de lipsă de spații în anul 2018, când atât clădirea Babilon cât și Sala Unirii vor fi închise. 

 Îndeplinirea în continuare a funcțiilor fundamentale ale unui muzeu la standarde ridicate: funcţia de 

constituire şi dezvoltare a patrimoniului, funcţia de conservare-restaurare a patrimoniului şi funcţia educaţională 

şi de agrement. 

 Creșterea accesului publicului la cultură și la servicii culturale diversificate și de calitate. 

 Realizare obiectivelor Consiliului Județean Alba în cadrul programului Alba – România 100 

 Cercetarea de excelență în cadrul unor proiecte internaționale. 

 

VI. Programe, obiective operaționale și măsuri strategice. 

Obiectivele Muzeului propuse sunt: 

- cercetarea fundamentală și aplicată, pe baza programelor anuale și de perspectivă, a patrimoniului aflat în 

colecțiile sale, în alte colecții de profil din țară și străinătate, sau pe teren (cercetări cu profil arheologic, istoric, 

etnografic și interdisciplinar), în vederea elaborării de studii, achiziționării de bunuri culturale pentru 

completarea colecțiilor proprii etc; 

- organizarea, informatizarea și actualizarea evidenței patrimoniului cultural și a fondurilor documentare 

deținute, conform normelor legale în vigoare; 

- expunerea pentru public a patrimoniului cultural mobil aflat în colecțiile Muzeului, în expoziții permanente 

sau temporare, organizate la sediu, în țară și străinătate; 

- organizarea de manifestări culturale de profil, naționale și internaționale; 

- organizarea de manifestări științifice, simpozioane, conferințe, mese rotunde, dezbateri pe aria sa de interes, 

singur sau în colaborare cu alte instituții; 

                                                 

26 http://www.cjalba.ro/wp-content/uploads/2014/08/Strategiadedezvoltare2014-2020.pdf 
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- editarea de publicații științifice și de populkarizare, în domeniul specific de activitate și valorificarea lor prin 

vânzare sau schimb; 

- realizarea de venituri proprii prin contracte de cercetare arheologică de salvare sau preventive și de 

conservare-restaurare a patrimoniului mobil, prin expertizarea de bunuri culturale mobile, producerea și 

vânzarea de replici, obiecte de artizanat, tipărituri și alte suporturi de popularizare, din taxe de vizitare, ghidaj, 

fotografiere, filmare sau alte mijloace. 

- clasarea bunurilor culturale aflate în colecțiile muzeului. 

Obiectivele vor fi puse în practică de următoarele programe culturale: 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional – expoziţii 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - simpozioane, sesiuni, colocvii, mese rotunde 

organizate de MNUAI 

- Program ştiinţific și cultural de promovare a patrimoniului cultural naţional. 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) 

- Program didactico-pedagogic şi educaţional. 

- Program de promovare a culturii – arta spectacolelor. 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - Lansări de carte. 

- Program de evidență, clasare, conservare și restaurare a bunurilor mobile. 

- Activităţi privind relaţiile cu publicul. 

- Program de promovare turistică: târguri, festivaluri, concursuri etc. 

- Program de cercetare sociologică. 

 

Scopul existenţei unui muzeu, aşa cum se desprinde din definiţia muzeului și a obiectivelor sale, este de 

a instrui şi a educa prin comunicarea cea mai generală către un public cât mai larg, deci influenţarea acestuia, 

formarea conştiinţei, a intelectului şi definirea identităţii culturale a publicului. 

O primă măsură strategică specifică este administrarea patrimoniului mobil (bunurile muzeale) şi imobil 

(clădirile aflate în administrare), în baza normelor legal agreate de conservare-restaurare, gestiune, evidenţă, 

clasare şi clasificare, dar şi în spiritul asigurării unor condiţii optime de cercetare, protejare, depozitare şi 

expunere în cadrul spaţiilor special amenajate. Se va costitui gestiunea informatizată a bunirilor culturale cât și a 

volumelor din biblioteca Muzeul, ca și un instrument de lucru mult mai rapid. Se va continua clasarea bunurilor 

de patrimoniu ca și un instrument suplimentar de protecție legală a lor. 

Asigurarea securităţii patrimoniului muzeal, respectiv a siguranţei şi respectării normelor de protecţia 

muncii pentru personalul instituţiei, este o altă măsură strategică pe care o avem în vedere în perioada 

următoare. 

 Manifestările științifice naționale și internaționale vor constituii masuri strategice nu doar ca și 

modalități de comunicare a cercetării științifice, dar și ca mișloc de a strange relațiile de cooperare, care au ca 

finalitate realizarea unor proiecte de cercetare naționale, dar mai ales internaționale. 

 Cercetarea de excelență este un obiectiv strategic pentru orice țară. La nivelul Muzeului o măsură 

strategică importantă va fi realizarea unor parteneriate internaționale cu instituții de profil de renume pentru 

cercetarea patrimoniului cultural national. Dezvoltarea unui puternic centru de cercetări prin derularea unor 

programe şi proiecte internaţionale trebuie să se regăsească în preocupările Muzeului. 

 O altă măsură strategică va viza comunicarea cercetărilor științifice, dar și aducerea la cunoștința 

specialiștilor și a publicului larg a unor documente fundamentale pentru istoria României prin intermediul 

Cărților și volumelor publicate. Se are în vedere continuarea apariției anuarului Apulum (unul din puținele 

anuare de o asemenea frecvență și distribuție internațională din România), seria Bibliotheca Musei Apulensis și 

seria Memoriale. 

 Celelalte măsuri strategice pe care le urmărim ţin de promovarea turismului, de atragerea turiştilor prin 

servicii de calitate oferite, continuarea rolului pedagogic al muzeului prin promovarea unor programe 

educaţionale, formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul restaurării, cercetării istorice şi 

arheologie. 

Din păcate infrastructura culturală a județului Alba nu este prea bine dezvoltată așa cum spre exemplu 

este cea din județele Cluj și Sibiu, principalii ”rivali” zonali în domeniul turismului cultural. Pe de altă parte 

acest aspect ne-a deschis o arie culturală vastă, care trebuie ocupată și constituie o provocare dar și o 

oportunitate de dezvoltare. Astfel prin manifestări culturale mai puțin specifice muzeului nostru, vom încerca să 

umplem acest gol, satisfăcând și alte necesități culturale ale locuitorilor județului și chiar a turiștilor sosiți în 

Alba Iulia. Vom derula expoziții de artă contemporană (pictură, sculptură, fotografie), piese de teatru, concerte 

de muzică corală, clasică, jazz și expoziții oarecum insolite: expoziții de dinozauri, expoziții de reptile, expoziții 

de machete, artizanat realizat de copii, expoziții de jocuri interactive etc. În acest mod prin ocuparea unui rol 

central în viaţa comunităţii prin promovarea unor oferte culturale diversificate, menținem consideraţia câștigată 

în special a comunităţii locale, păstrându-ne astfel statutul de principală instituţie de cultură a judeţului Alba.  

În mod treptat, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia și-a extins în continuare influenţele şi prezenţa 

în afara cadrului său obişnuit prin expoziţii, promovarea turismului regional, convenţii cu terţi etc. Muzeul 
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viitorului va trebui să răspundă unor exigenţe diferite, dar şi unor realităţi noi de comunicare. Sub un asemenea 

raport, muzeul nu se va ocupa numai de patrimoniul său, ci își va extinde activitatea prin competenţa 

specialiştilor săi şi asupra altor deţinători: cultele religioase, colecţii particulare, muzee naționale (Muzeul 

Național Cotroceni) și județene etc. Asistenţa de specialitate şi orientarea în zone de interes divers, pe care 

muzeul viitorului îl presupune, îi va conferi statutul de centru cultural. 

 

VII. Sinergii cu alte domenii ale strategiei Muzeului  

 Integrarea nevoilor muzeului în cadrul unor proiecte din domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilor cum ar fi proiectului Alba Iulia Smart City 2018 etc pentru creșterea vizibilității Muzeului și 

pentru expunerea spre public, mai atractiv, a valorilor de patrimoniu. 

 

VIII. Mecanism de evaluare și actualizare a strategiei 

1. Evaluarea internă semestrială și anuală. Se va verifica la 6 luni și la finalul fiecărui an îndeplinirea 

obiectivelor propuse pe baza rapoartelor șefilor de secție și pe baza rapoartelor de activitate a fiecărui proiect 

derulat ca parte integrantă a programului 

2. Sistemul de control managerial (SCM) și auditul intern. Se va verifica respectarea procedurilor SCM și se vor 

adopta recomandările auditorului intern 

3. Evaluarea anuală managerială externă printr-o comisie numită de Consiliul Județean Alba 

Strategia se poate modifica/actualiza în funcție de schimbarea obiectivelor, modificarea cadrului extern 

sau strategiei Consiliului Județean Alba în domeniul culturii, iar schimbarea va respecta procedura dată de art. 

25 a OUG 189/2008 cu completările și modificările ulterioare 

 

5. Strategia şi planul de marketing 2017-2020; 

 

STRATEGIA DE MARKETING 2017-2020 

I. Rezumat 
 

 Muzeul Național al Unirii deține în administrare clădirea Babilon (1853) Sala Unirii (1900) – ambele 

clădiri sunt Monumente istorice de importanță națională de Gupa A. Planul de marketing își propune să 

contribuie la promovarea activităților culturale ale Muzeului Național al Unirii pe termen mediu și lung, la 

creșterea vizibilității potențialului cultural istoric al Muzeului la nivel local, național și internațional și la 

creșterea gradului de conștientizare a publicului din România cu privire la importanța cultural istorică a acestei 

instituții pentru cunoașterea istoriei naționale.  

Prin implementarea strategiei de marketing se urmărește facilitarea accesului turiștilor, oamenilor de 

știință, cercetătorilor, artiștilor și tuturor celor interesați la unul dintre cele mai importante monumente din 

România, respectiv la locul unde s-a înfăptuit actul Marii Uniri de la 1918.  

 Grupul țintă al planului de marketing, respectiv publicul care va beneficia de o informare corectă cu 

privire la valoarea cultural istorică a Muzeului este format din cetățenii orașului, turiști din România și din afara 

țării, cercetători, oameni de știință, mass-media, reprezentanți ai mediul universitar, elevi ai școlilor și liceelor 

din Alba Iulia și din România, turiști din grupuri organizate (pensionari, familii aflate în vacanțe etc.), parteneri 

și colaboratori ai ansamblului muzeal format din Clădirea Babilon, Sala Unirii și începând cu anul 2017 ai 

spațiului Muzeal Museikon, lista nefiind exhaustivă.Totodată, Strategia de Marketing se adresează și unui alt tip 

de grup țintă, respectiv la angajații Muzeului care sunt actori cheie în comunicarea activităților muzeale către 

public. 

II. Analiza situației actuale 

A. Informații privind spațiile expoziționale existente și a colecțiilor Muzeului Național al Unirii 

SITUAȚIA EXISTENTĂ: 

 

Muzeul este unul din cele mai importante monumente culturale din istoria României atât prin faptul că 

reprezintă locul unde s-a consemnat actul Marii Uniri, cât și pentru faptul că este parte a identității culturale 

unui oraș de importanță națională recunoscut oficial printr-o serie de acte normative care consacră și potențează 

importanța acestui oraș. Astfel, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 93/2000, aprobată prin 

Legea nr. 344/2001, întreg orașul Alba Iulia și zona înconjurătoare sunt definite ca obiectiv de interes național, 

în timp ce întreaga zonă istorică – Cetatea Alba Carolina - este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice de 

categoria A - monument de interes național, după ce deja prin Hotărârea Parlamentului României nr. 26/1994 

Municipiul Alba Iulia fusese recunoscut oficial ca "CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR". 

Totodată, văzut prin ochii lui Andrei Pleșu, una dintre cele mai proeminente personalități ale culturii românești, 

orașul este "o axă a unificării". 

Muzeul deține în administrare 2 corpuri de clădire: clădirea Babilon (1853) Sala Unirii (1900) – ambele 

clădiri sunt Monumente istorice de Gupa A urmând ca începând cu anul 2017 să devină functional și spațiul 

muzeal Museikon. A se vedea pentru mai multe detalii capitolul C.4 al prezentului proiect de marketing. 
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Clădirea Babilon expune publicului larg artefacte descoperite pe teritoriul județului Alba și nu numai, 

din mezolitic până în epoca contemporană. Sala Unirii expune mărturii ale evenimentelor de la 1 

Decembrie1918 alături de o bogată colecție de etnografie. 

Tarife practicate pentru intrarea în expoziţiile permanente ale Muzeului Național al Unirii în prezent:  

 

Tarif Muzeul Național al Unirii  Tarif Sala Unirii:  

Copii, elevi şi studenţi – 4 lei Intrarea liberă pentru orice categorie de 

vizitatori. Adulţi – 8 lei 

Seniori 65+ – 4 lei 

Ghidaj. Ghidaj Muzeu şi Sala Unirii – 24 lei 

Ghidaj. Ghidaj Muzeu şi Sala Unirii – 24 lei 

Ghidaj Cetatea Alba Carolina – 100 lei 

Taxa foto – 15 lei 

Taxa video – 30 lei 

 

 Tarifele fiind modice, a favorizat, alături de reorganizarea unor părţi din muzeu, creşterea de la an la an 

a numărului de turişti care au trecut pragul Muzeului, alături de îmbunătăţirile pozitive, îmbogăţirea 

expoziţiilor temporare, expunerea de noi obiecte de patrimoniu, de obiecte deosebite pentru istoria oraşului şi 

nu numai, şi totodată prin proiectele care dau viață unor eroi din istoria noastră prin activităţi de 

reenactement. 

 În primele 11 luni ale anului 2016 au trecut pragul Muzeului Național al Unirii un număr de 154930 de 

vizitatori, în anul 2015 au fost 154700 vizitatori în timp ce in anul 2014 au fost 128958  vizitatori și 91608 

vizitatori în anul 2013.  

 Profilul beneficiarului actual care vizitează contra cost muzeul de arheologie și istorie din Clădirea 

„Babilon” și gratuit Sala Unirii este detaliat la capitolul A.6 din prezentul proiect de marketing.   

 

B. Soluții propuse pentru restaurarea Muzeului Național al Unirii: 

Atât clădirea Babilon cât și Sala Unirii sunt propuse a fi reabilitate în următorii ani în timp ce noul spațiu 

Muzeal Museikon va fi funcțional începând cu luna mai 2017. Pentru mai multe detalii despre soluțiile propuse 

pentru restaurarea Muzeului Național al Unirii și totodată detalii despre Museikon se regăsesc la capitolul C.4 

din proiectul de management. Aceste proiecte vor contribui semnificativ la creșterea calității ofertei culturale la 

nivelul municipiului Alba Iulia și a județului Alba și totodată la creșterea vizibilității patrimoniului cultural 

național și a satisfacției vizitatorilor. 

 

C. Gradul de accesibilitate la obiectivul de patrimoniu  
 Alba Iulia se află în centrul Transilvaniei la o distanță de 350 km de capitala țării București.  

Accesibilitatea pe calea aerului este posibilă prin intermediul a 3 aeroporturi internaționale situate fiecare la sub 

120 km de Alba Iulia (Aeroportul Internațional din Sibiu se află la 75 de km – la 45 minute cu autoturismul, 

Aeroportul Internațional din Cluj la 104 km – la o oră și 45 minute cu autoturismul iar Aeroportul Internațional 

Târgu Mureș la o distanță de 105 km de Alba Iulia – la o oră și 30 de minute cu autoturismul).  

 Alba Iulia este conectată la una din cele mai importante magistrale feroviare din România (București-

Oradea) care conectează Alba Iulia direct cu Budapesta. Totodată, Alba Iulia este poziționată la intersecția a 

două autostrăzi care se află în construcție și care vor fi finalizate în următorii ani, Coridorul 4 Pan-European 

Bucureşti-Nădlac și autostrada Sebeș-Turda care va face legătura dintre A1 şi A3 (Bucureşti-Borş sau 

Autostrada Transilvania), asigurând conectarea Municipiului Alba Iulia cu celelalte regiuni ale ţării, precum şi 

cu coridorul şi reţelele de transport rutier care fac legătura cu Europa prin Ungaria. Alba Iulia este legată prin 

drumuri naționale de principalele orașe din Transilvania, iar rețeaua regională de șosele este modernizată. Prin 

urmare, orașul este accesibil pe toate căile de transport.  

La nivelul infrastructurii de acces din Alba Iulia spre Muzeul Național al Unirii, acesta se poate realiza 

atât pietonal cât și cu bicicleta sau autoturismul, în apropierea Muzeului fiind amenajate parcări pentru 

autoturisme și rasteluri pentru bicicliști.  

În ceea ce privește accesibilitatea în cadrul instituției muzeale pentru persoanele cu deficiențe 

locomotorii sau cu handicap, muzeul este prevăzut cu rampe de acces.  

La acest moment nu se poate asigura accesul la etajele superioare ale Muzeului pentru persoanele cu 

handicap locomotoriu însă în cadrul proiectului de reabilitare atât a Clădiriii Babilon cât și a Sălii Unirii, este 

prevăzută amenajarea infrastructurii necesare pentru a facilita accesul la patrimoniul cultural istoric deținut de 

Muzeu și a persoanelor cu dizabilități. Totodată spațiul muzeal Museikon are prevăzute facilități pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități.  

 

III. Facilități oferite în vecinătatea Muzeului   

A. Facilități de cazare. 
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Municipiul Alba Iulia este ușor de străbătut pe jos de la un capăt la celălalt. Astfel, toate unitățile de 

cazare situate pe raza municipiului sunt relativ aproape de centrul istoric unde este amplasat Muzeul Național al 

Unirii. Conform datelor statistice la Alba Iulia în anul 2015 au fost disponibile 1186 de locuri de cazare, 

distribuite astfel în funcţie de unităţile de cazare: 8 hoteluri, 3 hosteluri, 4 cămine studenţeşti, 12 hoteluri 

apartament, 1 motel, 1 vilă turistică, 16 pensiuni. Conform site-urilor specializate de turism, au mai apărut 

unităţi şi spaţii de cazare noi, mai ales hoteluri – apartament, hosteluri, moteluri, tendința fiind în continuare 

crescătoare.  

 

B Servicii și activități comerciale din vecinătate 

 Axul pietonal – str. Mihai Viteazul – care leagă Poarta III de Poarta IV grupează activităţi culturale, 

de interes turistic, comerciale şi de alimentaţie publică şi asigură accesul la o serie de alte servicii precum 

culte sau administrative. Piaţa Cetăţii oferă scena în aer liber pentru organizarea unor evenimente sezoniere şi 

temporare cu caracter cultural / turistic sau comercial: târguri, festivaluri, concerte.  

 În cursul anului 2015 își desfășurau activitatea comercială aproximativ un număr de 15 căruţe de epocă 

și terase temporare, al căror obiect de activitate e orientat fie pe comercializarea de produse artizanale tip 

suveniruri sau cele care marchează evenimente, festivaluri cu tematică, sărbători religioase, laice, realizate de 

artişti plastici şi artizani, în speţă locali, în ateliere proprii, fie pe comercializarea materialelor de prezentare a 

Cetăţii, fie pe comercializarea de produse alimentare, inclusiv a produselor de patiserie şi cofetărie. 

 

C. Servicii medicale.  Spitalul Județean de Urgență Alba este situat la o distanță de 1,7 km de Muzeu. 

D. Poliție locală. În perimetrul unde este situat Muzeul sunt asigurate permanent patrule ale poliției locale. 

Totodată, cu ocazia organizării de evenimente culturale punctuale se suplimentează la cerere numărul 

polițiștilor implicați în asigurarea pazei și ordinii publice.  

 

E. Centrul de informare turistică al Municipiului Alba Iulia este situat în latura de Vest a cetății Alba 

Carolina, și are program cu publicul de la ora 9 până la ora 17.  

 

IV. Analiza SWOT 

În cadrul prezentului Proiect de Management este detaliată la Capitolul A.2 analiza punctelor tari și 

slabe respectiv a oportunităților și amenințărilor care pot influența din punct de vedere cultural, economic și 

social dezvoltarea Muzeului pe termen scurt, mediu și lung. Analiza reprezintă un reper important în realizarea 

prezentei stratgii de marketing, un instrument care contribuie la asigurarea unui management eficient al 

resurselor existente, la identificarea de noi oportunități care pot fi valorificate pentru a atinge obiectivele 

strategiei. Totodată, punctele slabe și amenințările din cadrul analizei SWOT au contribuit la realizarea planului 

de management al riscurilor care pot interveni în procesul de implementare a strategiei de marketing, plan care 

este detaliat la capitolul XI al prezentei strategii de marketing. 

 

V. Măsura în care muzeul e frecventat de vizitatori și profilul vizitatorilor  

Conform datelor statistice rezultate în urma cercetărilor sociologice realizate în ultimii ani în cadrul 

Muzeului Național al Unirii resiese ca Muzeul este vizitat anual de peste 150 000  de turişti de diverse vârste, 

atât de femei cât şi de bărbaţi şi provin din întreaga ţară. Turiştii străini sunt în principal europeni, dar în fiecare 

an muzeul este vizitat şi de turişti de pe celelalte continente. Gradul de şcolarizare al vizitatorilor este 

diversificat, muzeul fiind vizitat atât de persoane cu studii primare, gimnaziale, liceale, dar şi de persoane cu 

studii superioare şi postuniversitare. O mare parte din vizitatori sunt și copii care vin alături de familie sau prin 

grupuri organizate din unitățile de învățământ unde studiază. 

 Din cercetări reiese că o parte dintre vizitatorii veniţi la muzeu chiar dacă nu apelează la agenţiile de 

turism, aceştia se informează de pe paginile de socializare şi paginile online cu ştiri despre muzeu. Astfel că în 

anul 2015 blogul muzeului care înlocuieşte temporar pagina oficială a muzeului a fost vizualizată de 46 660 de 

ori. De asemenea pagina online de Facebook a Muzeului a avut 8071 de aprecieri. 

 Muzeul prin intermediul specialiştilor de imagine pe care îi are va continua eforturile de modernizare 

precum şi de oferirea unor servicii culturale de un înalt standard pentru toţi vizitatorii care aleg să îşi petreacă 

timpul liber vizitând spațiile muzeale. 

 Mai multe detalii despre profilul vizitatorilior, particularități, caracteristici și opinii rezultate în cadrul 

cercetărilor sociologice realizate în cursul anilor 2011 - 2015 în cadrul expozițiilor permanente  sau temporare, 

respectiv în cadrul unor evenimente culturale specifice, se regăsesc la capitolul A.6 din prezentul proiect de 

management. 

 

VI. Analiza pieței 

A. Descriere obiective culturale din proximitatea Muzeului  

Palatul episcopiei catolice din Alba Iulia  
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Odată cu constituirea episcopiei la Alba Iulia, pe lângă biserică, desigur că era nevoie și de un sediu al 

episcopului, iar acesta din urmă s-a construit posibil odată cu catedrala. Sediul episcopului, probabil că servea și 

ca locuință, era construit pe direcția nord-sud și plasat la sud de catedrală. Clădirea s-a extins ulterior spre vest – 

latura nordică a palatului episcopal de astăzi păstrată parțial. La sfârșitul secolului al XV-lea la clădirea 

existentă i se adaugă un etaj.  

După anul 1541, palatul devine locuința reginei Isabella și a principelui Ioan Sigismund, iar după 

secularizarea averilor bisericești (1556), devine palatul princiar, care se prezenta ca un ansamblu format din trei 

careuri (corpuri de clădiri) de dimensiuni inegale. 

În condițiile instaurării dominației habsburgice asupra Transilvaniei are loc şi restaurarea episcopiei 

romano-catolice (1715), care este instalată în aripa vestică a fostului palat princiar, fiind despărțit de restul 

ansamblului de o stradă îngustă.  

La mijlocul secolului al XIX-lea aripa de sud și o parte din extremitățile de est ale aripilor de nord și de 

sud sunt demolate, iar în locul lor se construiesc anexele, care există și astăzi. Cele trei corpuri de clădiri, luate 

în ansamblu deși au suferit modificări prin adaptarea la necesităţile timpului, păstrează in situ valoroase 

elemente de plastică arhitecturală, ca portalul de nord, ferestre trifore, cele cu fronton triunghiular, oglindind 

plenar particularităţile Renaşterii transilvănene. 

Catedrala Romano-Catolică Sf. Mihail este cel mai important monument de arhitectură medievală din 

Transilvania. Prima construcţie, în stil romanic, a fost înălţată în a doua jumătate a secolului al XI-lea. 

Începuturile edificării catedralei actuale datează de la sfârşitul secolului XII, lucrările fiind finalizate în secolul 

al XV-lea, în stil gotic, ultima intervenţie constând în refacerea sacristiei. Rezultatul este o basilică cu trei nave, 

transept şi turn peste careu, cu un cor cu absidă semicirculară şi absidiole în dreptul transeptului şi cu două 

turnuri încadrând faţada de vest. 

 La începutul secolului XVI, înainte de anul 1512, a fost adăugată, pe latura de nord, așa-numita capelă 

Lazó. Primul şi cel mai important exemplu de artă renascentistă din Transilvania,  

 După distrugerile suferite în ultimii ani ai secolului al XVI-lea și la începutul veacului următor, renovări 

importante au mai avut loc prin grija principilor Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rákóczi I, care s-au îngrijit de 

repararea turnurilor, din care se mai păstrează doar cel de sud-vest, apoi în prima jumătate a secolului al XVIII-

lea, când au fost amplasate cele patru statui de pe fronton şi a fost reconstruită sacristia, în stil baroc. Catedrala 

adăpostește cel mai vechi element de scluptural romanic din România – Majestas Domini- și mormântul 

personalității militare europene – Iancu de Hunedoara, al primului principe al Transilvaniei – Ioan Sigismund și 

a mamei sale Isabella, al Primului arhitect al cetății bastionare – Giovanni Morando Visconti și al primului 

inginer al cetății – Francisco Brilli 

Palatul Apor. 
Astăzi reprezintă cea mai reprezentativă construcție civilă din perimetrul cetăţii Alba Iulia și a fost 

edificată la sf. sec XVI în stilul gotic târziu. Clădirea se afla la 1663 în proprietatea lui Francisc Lugosi, 

secretarul principelui Mihai Apafi, prima sa fază de construcţie aparţinând goticului târziu. Achiziţionată de 

contele Ştefan Apor în perioada (1670-1690) în care a deţinut funcţia de tezaurar al Transilvaniei, locuinţa este 

amplificată şi înfrumuseţată cu elemente caracteristice fazei finale a Renaşterii târzii. În jurul anului 1720 

primeşte o nouă destinaţie, devenind Cazarma mică a Infanteriei, în fapt reşedinţa generalului comandant al 

garnizoanei austriece staţionate în Alba Iulia.  

Transformările în stil baroc care i s-au adus în această ipostază, au vizat în special faţada principală, prin 

adosarea unui rezalit care cuprinde holul de acces cu scara de onoare, încadrat de coridoarele laterale. Iniţiativa 

lucrărilor i-a aparţinut generalului Stefan de Steinville, iar posibilul autor al proiectului de reconstrucţie este 

Joseph de Quadro, arhitect celebru, implicat şi pe şantierul din vecinătate, de la mănăstirea trinitarienilor. 

La sfârșitul secolului al XIX -lea aici își avea sediul Cazarma Mică a Infanteriei, devenită după 1918 

Cazarma Cuza Vodă. Recent restaurat, palatul găzduiește astăzi rectoratul Universității „1 Decembrie 1918”. 

BIBLIOTECA BATTHYANEUM- FILIALĂ A BIBLIOTECII NAȚIONALE 

Valoroase colecţii de carte veche şi de artă ale institutului ce poartă numele fondatorului sunt găzduite 

în biserica dezafectată a fostei mănăstiri trinitariene construită începând cu anul 1719. Obiectiv important al 

lucrărilor edilitare prin care a trecut oraşul în primele decenii ale veacului al XVIII-lea, biserica, după 1786 

când ordinul trinitarienilor este desființat, a servit un timp ca spital militar, fiind transformată în 1792 în 

bibliotecă și observator astronomic din inițiativa episcopului Ignaţiu Batthyani. Tot aici a funcționat între anii 

1840-1953 ce mai veche stație meteorologică din România. Biblioteca adăpostește peste 635 000 volume și prin 

colecția sa de manuscrise și carte veche este cea mai importantă biblioteca documentară din România. Din 

bogata colecție de manuscrise și tipărituri (inclusiv cca 600 de incunabule reprezentând 30% din incunabulele 

din România și cca 80% din manuscrisele latine existente în țara) se remarcă celebrul ”Codex Aureus” (scrisă 

cu litere din aur în jurul anului 800), ”Biblia Sacra” (sec. XIII), ”Misale Strigoniense” (1377), ”Heroides” a 

poetului Publius Ovidius Naso, ”Palia de la Orăștie” (1582), ”Noul Testament de la Bălgrad” (1648) etc. De 

puțin timp a fost inaugurat un muzeu în incinta clădirii. 

MONUMENTUL CUSTOZZA.  
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Monumentul cu înfăţişare de obelisc a fost ridicat în anul 1906 de către corpul ofiţeresc al regimentului 

50 infanterie Alba Iulia în amintirea eroilor, ofiţeri şi soldaţi, căzuţi în bătălia Vento și Oliosi de lângă Custozza 

în războiul austro-italian din 1866. În urma bătăliei s-au înregistrat pierderi 10 ofițeri și 123 soldați dintre care 

86 au murit ulterior în urma rănilor. Textul plăcilor de bază redactat în limbile română, maghiară şi germană, 

menţionează numele celor ucişi, soldaţi preponderent români, ofiţeri preponderent austrieci. Dintre ofițeri, unul 

este român, iar dintre cei 36 de soldații căzuți pe front, 29 sunt români, restul maghiari și austrieci. Monumentul 

se prezintă într-o stare de conservare bună, el fiind restaurat în anul 2012. 

MONUMENTUL LOSENAU.  

Micul turn cu aspect de fială prevăzut cu nişe pentru statui, pilaştri, arhivolte şi fleuroane, ilustrând 

neogoticul în cetatea Alba Iulia, a fost construit în anul 1853 de către ofiţerii corpului de armată habsburgic din 

principat, în amintirea colonelului Ludwig Losy von Losenau, comandantul regimentului A3, căzut în lupta de 

la Simeria (9 februarie 1849), în revoluţia din Transilvania. Monumentul se prezintă într-o stare de conservare 

bună, el fiind restaurat în anul 2012. 

TRASEUL CELOR TREI FORTIFICAȚII.  

 Totodată, în apropierea Muzeului turistul poate ajunge pe lângă zidul monetăriei la Traseul celor trei 

fortificaţii, la Hotelul Medieval (fosta Manuntanţă) şi la Poarta de Sud a Castrului Legiunii a XIII-a 

Gemina.   

Poarta a III-a a Cetății.  

Tot în vecinătatea Muzeului turiștii pot admira Poarta a III-a a Cetăţii. Monumentală, poarta principală 

de intrare în fort reprezintă cel mai important ansamblu sculptural al cetăţii. Edificiul prismatic poartă un bogat 

decor figurativ, antropomorf, zoomorf şi vegetal alcătuit din scene de luptă, arme, steaguri, trofee, blazoane, 

mascheroni şi care îmbracă antablamente şi câmpuri, subliniind prin relieful plat al redărilor, volumul trupurilor 

tensionate ale Atlanţilor. Cele patru panouri principale înfăţişând: Investirea lui Eugeniu de Savoia comandant 

al oştirii, Zeiţa Victoria predă lui Eugeniu de Savoia macheta cetăţii, la exterior, Şarja cavaleriei creştine şi 

Atacul infanteriei imperiale asupra artilerie otomane, la interior, sunt inspirate de ambianţa politico-militară a 

epocii în care s-a construit cetatea. Spre est, poarta este încoronată de statuia ecvestră a împăratului Carol al VI-

lea, în soclul căruia este amenajată celula în care a fost închis Horea, conducătorul răscoalei din 1784. Faţada 

interioară este încoronată de statuile simbolice Abundenţa, Înţelepciunea, Cumpătarea şi Forţa.  

PRINCIPIA – comandamentul Castrului Legiunii a XIII a Gemina.  

În urma cercetărilor arheologice efectuate în anul 2011, a fost scoase la lumină ruinele unei părți a 

comandamentului castrului Legiunii a XIII a Gemina, singura legiune care a staționat în Dacia romană pe durata 

întregii stăpâniri romane. Vestigiile argeologice descoperite au fost conservate, restaurate și puse în valoare, 

alături de un lapidariu în aer liber. În 29 noiembrie 2016 Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor a emis 

avizul favorabil ca acest obiectiv să poată funcționa ca și muzeu. 

CATEDRALA ÎNCORONĂRII. 

 După 1 decembrie 1918, s-a dorit ca unirea Transilvaniei cu România să beneficieze și de un alt 

eveniment care să reprezinte adoptarea în mod simbolic a deciziei de unire, prin încoronarea regelui Ferdinand I 

și a reginei Maria, ca și regi ai României Mari. Desigur, că acest fapt nu se putea petrece decât la Alba Iulia. 

Pentru acest eveniment s-a construit între anii 1921 și 1922 o nouă catedrală, care dorea să aducă stilul 

arhitectural românesc în cetatea fostă austriacă. Catedrala a fost proiectată de Octavian Ștefănescu, unul din 

discipolii întemeietorului școlii românești de arhitectură Ion Mincu și a fost inspirată după modelul bisericii 

domnești de la Târgoviște. Astăzi domină intrarea de pe latura de vest a cetății și se constituie ca și unul dintre 

cele mai vizitate obiective din Cetate fiind totodată și biserica arhiepiscopală de Alba Iulia. 

CETATEA ALBA IULIA.  

Unul din obiectivele culturale care întregesc și rezonează cu ansamblul muzeal format din Clădirea 

Babilon și Sala Unirii îl reprezintă însăși Cetatea Alba Iulia în interiorul căreia este situat Muzeul. Edificată la 

începutul secolului al XVIII-lea (1715-1738), din iniţiativa şi cu aportul autorităţilor habsburgice, cetatea 

bastionară de la Alba Iulia a devenit cea mai puternică fortificaţie, în cadrul unui sistem complex de apărare 

împotriva turcilor şi de consolidare a stăpânirii asupra teritoriilor cucerite. 

Amplasată pe locul unor fortificaţii mai vechi (castrul roman al Legiunii a XIII - a Gemina şi cetatea 

medievală în plan rectangular), noua fortificaţie se va distinge prin amploarea şi complexitatea lucrărilor de 

apărare, la care se adaugă bogăţia şi originalitatea decorului plastic. 

Realizată pe baza unui proiect întocmit de arhitectul italian Giovanni Morando Visconti, conform celor 

mai noi principii europene de construcţie a fortificaţiilor - sistemul Vauban -, cetatea de la Alba Iulia adoptă 

forma unui heptagon neregulat, elementele de apărare fiind dispuse succesiv şi în trepte descrescătoare, de la 

interior spre exterior. Ansamblul fortificat include o incintă apărată de trei rânduri de ziduri, prevăzute cu 

bastioane şi raveline, delimitate de şanţuri largi şi adânci, porţi de acces şi cazărmi pentru adăpostul trupelor.  

Volumul de lucrări s-a dovedit a fi impresionant de mare, cuprinzând amenajarea unei terase, demolarea 

oraşului şi a cetăţii medievale, noua fortificaţie extinzându-se pe o suprafaţă ce depăşeşte cu puțin 70 ha, 

lungimea tuturor zidurilor însumând peste 12 km. 
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Cetatea Alba Iulia, prin decorațiile în stil baroc a porților I-IV și a bastioanelor sale este un caz unic în 

peisajul cețăților de tip Vauban din Europa și unul dintre cele mai viziate ansambluri monumentale din 

România. 

 

B. Descrierea avantajelor competitive ale muzeului, unicitate. 
 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este un obiectiv turistic și cultural unic în Cetate și în Alba Iulia. 

„Muzeul de arheologie și istorie” este adăpostit în clădirea Babilon, cel mai mare edificiu romantic din Alba 

Iulia. Colecțiile sale sunt unele dintre cele mai importante, ca și valoare din România, posedând o serie de 

artefacte unice pentru muzeele românești și istoria României.  

 Sala Unirii reprezintă cea mai importantă clădire istorică din România, locul ”de unde a început totul” 

pentru istoria noastră contemporană. Aici la 1 decembrie 1918 reprezentanții tuturor localităților din 

Transilvania au hotărât unirea cu România. În cinstea acestui eveniment, după 1989, ziua de 1 decembrie a 

devenit Ziua Națională a României. Edificiul adăpostește Documentele Unirii în original, biroul pe care s-a 

redactat declarația de autodeterminare și aparatul foto a lui Samuilă Mârza cu ajutorul căruia s-a imortalizat 

pentru eternitate singurele imagini de la 1 decembrie 1918. Sala a devenit un adevărat panteon al neamului 

Românesc fiind cea mai vizitată clădire din oraș de către turiștii veniți din afara Albei Iulia.  

 Tot la Muzeu Național al Unirii Alba Iulia se desfășoară și alte evenimente altele decât cele muzeale: 

evenimente oficiale, piese de teatru, recitaluri de poezie, muzică clasică, jazz etc. Aici își desfăsoară activitatea 

cca 1000 de elevi din Alba Iulia, împrejurimi sau din alte județe, în cadrul unor activități didactice sau practice, 

complementare actului de învățământ.  

Toate acestea fac din Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, un obiectiv căutat de turiștii care vizitează 

localiatatea, un loc plîcut de petrecere a timpului liber și un loc în care copiii și tinerii pot deprinde o serie de 

abilități practice, pentru dezvoltarea lor intelectuală viitoare. 

 

VII. Obiectivele de marketing  
 

- Organizarea de campanii de promovare a activităților Muzeului începând cu anul 2017 utilizând elemente 

profesioniste de identitate vizuală și de branding atât la nivelul circuitului intern și extern al documentelor 

oficiale ale Muzeului cât și la nivel de materialele promoționale adresate grupurilor țintă.  

- Diversificarea începând cu anul 2017 a canalelor și instrumentelor de comunicare cu public țintă, prin 

utilizarea instrumentelor online precum social-media și instrumente din domeniul tehnologiei informației și 

comunicațiilorTIC.  

- Menținerea numărului de vizitatori ai Muzeului la un număr rezonabil având în vedere perioada în care spațiile 

muzeale din Clădirea Babilon și Sala Unirii vor fi închise temporar pentru lucrări de reabilitare, prin activități 

de reconstituire istorică, activități de promovare și voluntariat, expoziții itinerante, promovarea noilor spații 

muzeale accesibile etc. 

 

VIII. Grupul țintă. 

 

- LA NIVEL LOCAL: persoane care locuiesc în Alba Iulia sau în județul Alba care pot fi interesate să viziteze 

expozițiile permanente și temporare din cadrul Muzeului, grupuri organizate de elevi sau studenți în scop 

educativ, cercetători, parteneri, angajații muzeului  

- LA NIVEL NAȚIONAL – persoane care vizitează Cetatea Carolina, practicând forme de turism precum turism 

de afaceri, turism cultural, turism de week-end sau doar aflându-se în tranzit prin oraş, cercetători, parteneri, 

grupuri organizate de elevi etc. 

- LA NIVEL INTERNAŢIONAL– persoane care practică turismul de afaceri sau cultural din țări precum 

Germania, Marea Britanie, Japonia, Suedia, Danemarca, Italia, Franţa, Spania, Elveţia, Ungaria, Austria, 

Polonia, Regatul Unit etc., parteneri și colaboratori, cercetători etc. 

 

Mai multe detalii referitoare la grupul țintă se regăsesc la capitolul A.5 din prezentul proiect.  

 

IX. Dezvoltarea programului de marketing  

A. Plan de acțiuni. Rezultate. Calendar al activităților 

A1. Realizarea și implementarea Strategiei de brand a Muzeului, pozitionarea brandului, identitate 

vizuală și verbală 

 

A1.1. Organizare concurs de idei la nivel local în rândul creativilor din comunitate pentru realizarea logo-ului și 

mesajul care acompaniază identitatea vizuală. Se va organiza concursul pe durata a 6 luni. Creativii la nivelul 

orașului vor avea ocazia să se înscrie voluntar într-un concurs de idei contribuind la construirea unei identități 

de brand a Muzeului. 
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A.1.2. Adoptarea oficială prin regulament intern de către Muzeu a identității vizuale și a mesajului care vor fi 

utilizate în toate comunicările oficiale intra și inter-instituționale ale Muzeului  

A.1.3.  Utilizarea elementelor de identitate vizuală în cadrul documentelor oficiale cât și pe materialele 

promoționale ale muzeului etc. 

Rezultate: 

- 1 concurs de idei gestionat transparent de către experții angajați din cadrul Muzeului  

- 1 idee de identitate vizuală realizată pe costul unei companii locale al cărui drept de folosință și de autor va fi 

transferat exclusiv Muzeului 

- Identitate vizuală adoptată oficial în cadrul instituției 

- Toate documentele instituției personalizate cu logoul și mesajul din elementele de branding alese 

- Toate materialele promoționale ale muzeului vor fi personalizate cu logoul instituției (după caz, când 

materialul o permite)  

- Promovare profesionistă a muzeului utilizând elemente de branding care cresc vizibilitatea activităților 

culturale la nivel local, național și internațional. 

A.2. Participare la minim 10 evenimente de reconstituire istorică pe an la nivel local național și/ sau 

internațional. 

Rezultate: 

- Peste 100 000 de persoane la nivel local și internațional informate pe an cu privire la potențialul cultural al 

Muzeului în cadrul evenimentelor la care participă garda romană Leg XIII Gemina, garda Lupii Apoulonului, 

trupa Magna Nemesis și Ludus Apulensis și Garda Națională de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. 

- Participarea trupelor de reconstituire istorică în evenimente outdoor la nivelul altor comunități locale din 

România .  

- Peste 100 de voluntari implicați în activitățile de reconstituire istorică  pe an  

- Vizibilitate ridicată a activităților muzeului la nivel național și internațional  

- Peste 200 de turiști / localnici (copii sau adulți) implicați direct în activitățile de reconstituire istorică pe an 

- Număr de turiști care trec pragul Muzeului menținut la un nivel rezonabil având în vedere perioada în care 

spațiile muzeale Clădirea Babilon și Sala Unirii vor fi închise temporar pentru lucrările de restaurare ca urmare 

a participării la evenimetele de reconstituire istorică. 

 

A.3. Participare la 2 târguri de turism la nivel local sau național pe an 

Rezultate:  

- Peste 200 000 de persoane informate pe an la nivel național sau internațional cu privire la valoarea cultural 

istorică a Muzeului  

- Număr de turiști care trec pragul Muzeului menținut la un nivel rezonabil având în vedere perioada în care 

spațiile muzeale Clădirea Babilon și Sala Unirii vor fi închise temporar pentru lucrările de restaurare ca urmare 

a participării la târgurile de turism. 

 

A.4 Dezvoltarea canalelor de comunicare online și social media pentru diseminarea informațiilor cu 

privire la potențialul cultural al Muzeului 

A.4.1. Realizare Website oficial al Muzeului  

A.4.2. Promovarea a minim 20 evenimente/an pe Pagina oficială de Facebook a Muzeului prin campanii 

social-media 

A.4.3. Utilizarea canalului social media Twitter pentru a promova activitățile Muzeului. Astfel, fiecare postare 

de pe pagina de Facebook va fi preluată pe Twitter. 

A.4.4. Realizarea și dezvoltarea paginii de Youtube a Muzeului 

A.4.5. Dezvoltarea Blogului Muzeului 

A.4.6. Livestreaming pe pagina oficială de Facebook a Muzeului pentru cel puțin 3 evenimente pe an. 

Rezultate: 

- Un public mai numeros care are acces la comunicările Muzeului  

- Noi canale de comunicare folosite de instituție în acord cu trendul noilor tehnologii ale informației și 

comunicațiilor 

- Grup țintă crescut  

- Transmisie live pe pagina de Facebook a Muzeului a cel puțin 3 activități specifice din activitatea muzeală pe 

an 

- Număr crescut al utilizatorilor unici a instrumentelor de comunicare social-media ale Muzeului 

 

A.5. Organizarea de evenimente și acțiuni culturale în calitate de organizator sau co-organizator la nivel 

local și național 

A.5.1. Organizarea în parteneriat cu Municipiul Alba Iulia a Festivalului Roman APULUM  

A.5.2. Organizarea Săptămânii de intrare liberă la Muzeu pentru toți cei care vin cu bicicleta, o dată pe an, în 

sezonul turistic 
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A.5.3. Organizarea de activități pedagocice și para muzeale cu copiii și tinerii de la școlile din Alba Iulia, 

județul Alba sau de la alte școli din țară (a se vedea programul pedagocic din programul minimal propus – 

capitolul F.3) . 

 

Rezultate:  

- Număr crescut al persoanelor care au acces la activitățile culturale ale Muzeului  

- Evenimente organizate promovând identitatea vizuală a Muzeului  

- Număr crescut al persoanelor informate cu privire la patrimoniul cultural istoric deținut de Muzeu 

- Număr crescut de vizitatori ai Muzeului care folosesc bicicleta pentru a se deplasa la Muzeu 

- Număr crescut de persoane care au acces la activitățile Muzeului prin intermediul canalelor online 

- Evenimente culturale diversificate la nivelul orașului 

- Caa 20 de cadre didactice implicate 

- Caa 1000 elevi 

- 8 angajati ai muzeului implicati 

 

A.6. Încheierea de parteneriate strategice care să contribuie la creșterea vizibilității Muzeului la nivel 

local, național și internațional 

 

A.6.1. Depunerea în calitate de partener sau beneficiar a cel puțin 3 cereri de finanțare  pe an în diferite apeluri 

de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru prezervarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului 

cultural al Muzeului  

A.6.2. Colaborarea cu actori media locali care să comunice gratuit în mediul online informații utile despre 

activitățile Muzeului (cu cel puțin 5 actori mass-media locali) 

A.6.3. Identificarea de potențiali finanțatori în cadrul companiilor private ca parte a strategiilor de CSR-

(responsabilitatea socială corporatistă) și finanțarea de proiecte care să contribuie la creșterea numărului 

de vizitatori ai Muzeului 

A.6.4. Colaborarea cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia în vederea realizării în parteneriat a unei 

aplicații pentru smartphone/tabletă cu informații și imagini 3D.  

A.6.5. Colaborarea cu autorități publice la nivel local și central, respectiv cu alți actori interesați în vederea 

celebrării Centenarului Marii Uniri. 

 

Rezultate: 

- Cel puțin 3 cereri de finanțare pe an depuse în diferite apeluri de proiecte cu finanțare nerambursabilă 

- Activitățile Muzeului promovate în mass-media locală fără a implica buget propriu 

- Un proiect CSR al Muzeului finanțat pe an prin intermediul unui sponsor  

- O aplicație disponibilă pe google play și app store începând cu anul 2018 cu informații și imagini 3D cu 

exponatele Muzeului și ale spațiilor în care se desfășoară activitatea Universității 

- Un colectiv de studenți ai Specializării Informatică Istorie și Marketing a Universității implicați voluntar în 

realizarea și gestionarea aplicației 

- Muzeul activ implicat în organizarea evenimentelor privind Centenarul Marii Uniri 

 

A.7. Realizarea de materiale promoționale și informative broșuri /pliante etc 

Rezultate: 

- 1000 broșuri distribuite 

- 300 ziare de epoca la noaptea muzeelor 

- 100 de afișe tipărite 

- 100 000 bilete personalizate cu direcționare spre Museikon 

 

A.8. Realizarea afișajului în limba engleză pentru toate obiectele de patrimoniu deținute de către Sala 

Unirii începând cu anul 2018. 

Rezultate: materiale informaționale în limba engleză disponibile în cadrul expozițiilor permanente și temporare 

din cadrul Salii Unirii. 

 

A.9. Dezvoltarea de activități comerciale outdoor anuale pe perioada sezonului turistic, cu produse 

artizanale și de promovare a Muzeului, a orașului Alba iulia și a județului Alba sub forma căruțelor de 

epocă, începând cu anul 2018 

 

Rezultate: Activitățile muzeului promovate și în outdoor 

Suplimentarea veniturilor proprii care asigură susținerea financiară și materială a activității Muzeului  

 

X. Calendarul activităților 
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Activitate/subactivitate An 1 An 2 An 3 An 4 

A 1     

A.1. 1     

A.1.2.     

A.1.3.     

A.2     

A.3     

A.4     

A.4.1.     

A.4.2.     

A.4.3.     

A.4.4.     

A.4.5.     

A.4.6.     

A.5.      

A.5.1.     

A.5.2     

A.5.3.      

A.6     

A.6.1.     

A.6.2     

6.3     

6.4     

6.5.     

7     

8     

9     

 

XI. Monitorizare, evaluare  
 

Instrumente de evaluare a rezultatelor strategiei de marketing 

 Pentru măsurarea atingerii obiectivelor strategiei se vor aplica anual în continuare chestionare 

vizitatorilor pe eșantioane decise de către sociologul instituției, cu ocazia expozițiilor temporare dar și pentru 

expozițiile permanente. Se vor realiza cercetări calitative, rapoarte de evaluare pe baza organizării de intrviuri 

cu experți ai instituțiilor culturale, reprezentanți ai mediului academic, comunitatea istoriografică și muzeală 

relevantă, cercetări online, cartea de impresii, reclamații, feedback dar se vor lua în calcul și instrumentele de 

cercetare existente, cercetări sociologice realizate la nivelul comunității precum Barometrul Comunitar realizat 

de către Primăria Municipiului Alba Iulia, studii privind prezența Muzeului în social media, studii privind 

comportamentul, nevoile și obiceiurile cumpărătorilor de la standurile Muzeului etc.  

 

Astfel, se vor urmări: 

 

- evoluţia numărului de turişti români, străini, cercetători și localnici care vizitează Muzeul  

- măsurarea gradului de informare a turiştilor privind activitățile și expozițiile Muzeului  

- număr de vizitatori unici și răspunsuri pe platformele social media destinate promovării Muzeului  

- numărul de activități recreative, culturale educative și științifice organizate în cadrul spațiilor Muzeului  

- chestionarele aplicate fizic vizitatorilor, de către voluntari sau de către personalul muzeului, la ieșirea din 

muzeu sau în timpul vizitei  

- formulare de evaluare aplicate în urma unor activități specifice cu publicul (vernisaje, conferințe, lansări de 

carte etc.) 

- feedback verbal oferit de personalul muzeului, în urma interacțiunii cu vizitatorii 

- feedbackul din cartea de impresii 

- comentarii pe rețelele de socializare, “like”-uri și distribuiri ale paginii oficiale de Facebook, tweet-uri și 

retweet-uri pe Twitter, abonați pe canalul Youtube etc. 

- baze de date pentru biletele vândute 

 

XII. Managementul riscurilor privind implementarea strategiei de marketing 
 

RISC IMPACT PROBA- RĂSPUNS 
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BILITATE 

Slabă implicare a angajaților 

muzeului în Campaniilor de 

comunicare propuse din cauza 

nivelului salarial scăzut 

mare mare Identificarea de oportunități de finanțări 

nerambursabile care să suplimenteze 

veniturile angajaților care se implică în 

cadrul campaniilor de comunicare și în 

utilizarea canalelor de comunicare social 

media pentru motivarea acestora. 

Interes scăzut al localnicilor față de 

evenimentele/expozițiile Muzeului 

mare mică Implicarea activă în activitățile 

Muzeului, organizarea de evenimente 

pentru și cu cetățenii orașului, cu elevi 

etc. 

Campaniile de comunicare nu ating 

numărul de persoane vizate 

mare mică Targetarea campaniilor se va face în mod 

profesionist de către un responsabil 

numit de către Instituție, cu experiență 

relevantă în domeniul comunicării. 

Se va aloca o sumă pentru monetizarea 

campaniilor pe Facebook pentru a 

promova diferite evenimente. 

Întârzieri în procesul de diseminare 

a diferitelor comunicate către 

public 

mare mică Stabilirea unor termene clare de trimitere 

a comunicatelor care să preîntâmpine 

astfel de riscuri. 

Număr redus de persoane 

interesate de potențialul cultural-

turistic al spațiilor restaurate 

mare mică Organizarea de evenimente culturale, 

științifice sau educative adaptate 

nevoilor grupului țintă vizat, consultarea 

publică privind tipologia 

evenimentelor/activităților care ar putea 

fi de interes pentru ei. Prin organizarea 

de evenimente cu acces gratuit gen 

Noaptea Muzeelor, Noaptea 

Cercetătorilor, organizare de evenimente 

punctuale cu acces gratuit, se va stimula 

participarea publicului și totodată se va 

pune accent pe stimularea unei atitudini 

participative din partea publicului și 

inducerea unui comportament de 

vizitator constant al acelor spații.  

Astfel de evenimente încurajeză 

participarea constantă a publicului și 

orientarea lui către activitățile 

permanente ale spațiilor restaurate. 

Uzura morală a tehnologiilor 

utilizate 

mic mare Adaptarea instrumentelor de comunicare 

în acord cu noile tehnologii ale 

informației și comunicațiilor. 

Identificarea de parteneri care să sprijine 

utilizarea unor astfel de tehnologii, 

identificare de oportunități financiare 

care să finanțeze utilizarea noilor 

tehnologii. 

 

XIII. Buget 

 

An1. Buget alocat pentru activitățile de marketing: 10 000 lei 

An 2 Buget alocat pentru activitățile de marketing: 20 000 lei 

An 3 Buget alocat pentru activitățile de marketing: 10 000 lei 

An 4 Buget alocat pentru activitățile de marketing: 10 000 lei 

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional – expoziţii. 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - simpozioane, sesiuni, colocvii, mese rotunde 

organizate de MNUAI. 



 
120 

- Program ştiinţific și cultural de promovare a patrimoniului cultural naţional. 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) 

- Program didactico-pedagogic şi educaţional. 

- Program de promovare a culturii – arta spectacolelor. 

- Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - Lansări de carte. 

- Program de evidență, clasare, conservare și restaurare a bunurilor mobile. 

- Activităţi privind relaţiile cu publicul. 

- Program de promovare turistică: târguri, festivaluri, concursuri etc. 

- Program de cercetare sociologică. 

 

7. Proiectele din cadrul programelor; 
 

a) Program de valorificare a patrimoniului cultural național – expoziții având următoarele proiecte: se vor 

realiza expoziții de arheologie, istorie, etnografie și artă. În perioada 2017-2020 Muzeul va avea unele 

dificultăți în a-și promova colecțiile proprii dat fiind faptul ca Sala Unirii va intra în restaurare în perioada mai 

2017- noiembrie 2018, iar clădirea Babilon va intra în restaurare în perioada septembrie 2017 – decembrie 

202227. Cu toate acestea Muzeul va expune și în celelalte muzee din județul Alba: Muzeul municipal Aiud, 

Muzeul municipal Blaj, Muzeul ”Ioan Raica” Sebeș sau în cadrul altor instituții de cultură, care pot asigura paza 

și protecția de orice tip al pieselor ce vor fi expuse. Deocamdată putem propune următoarele proiecte mai 

detaliate realizabile în anul 2017, iar pentru anii următori un număr mai restrâns dat și de faptul că spațiile Salii 

Unirii și a Clădirii Babilon vor fi închise pentru reabilitare: 

- Cercetările arheologice de la Museikon (2017) 

- Ciclul de expoziții de artă ”Pledoarie pentru un muzeu de artă” (2017, 2019-2020) 

- Expoziție Decembrie 1989 la Alba Iulia (2017) 

- Catedrala Încoronării. Istorie și Har. 95 de ani de la sfințirea catedralei și de la încoronarea de la Alba Iulia 

(2017) 

- 450 ani de la tipărirea primei cărți la Alba Iulia (2017) 

- Exponatul Lunii (2017 - 2020) 

- Expoziție dedicată zilei de 1 decembrie 1918 (La muzeul din Blaj – 2017, 2019-2020 la Muzeu) 

- Expozițiile Museikon (2018 - 2020) 

- Expoziție dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire (2018) 

- Necropola din epoca bronzului de la Sebeș – Răstoace (La muzeul Sebeș – 2018) 

- Portul popular tradițional din județul Alba (La muzeul din Blaj 2018) 

- Așezarea de epoca bronzului de la Gâmbaș (La muzeul din Aiud 2018 – 2019 la Muzeul din Alba) 

- Necropola celtică de la Gâmbaș (La muzeul din Aiud 2018 – 2019 la Muzeul din Alba) 

- Necropola de la Sâncrai sit. 9 (2019 – 2020 – itinerantă la Aiud) 

- Necropola avară de la Sâncrai (2019 – 2020 – itinerantă la Aiud) 

- Așezarea medievală de la Rădești (2020) 

 

b) Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - simpozioane, sesiuni, colocvii, mese rotunde 

organizate de MNUAI având următoarele proiecte: 

 

- Conferinţa internaţională –  The Archaeology of Mithraism in the Roman Empire. New Finds and Perspectives 

(2017) 

- Simpozion Rezistența anticomunistă în județul Alba (2017 – 2020) 

- Sesiunea științifică: Unitatea, continuitate și independență în istoria poporului român. 99 - 102 de ani de la 

Marea Unire (1918 - 2017- 2020) 

 

c) Program ştiinţific și cultural de promovare a patrimoniului cultural naţional având următoarele proiecte: 

- Cercetare arheologică de teren și aerofotografie în Transilvania (2017-2020) 

- Ad Batavos -Războieni-Cetate. Cercetare arheologică sistematică (2017-2020) 

- Civilizația preistorică, romană și medieval timpurie în județul Alba (2017-2020) 

- Cercetarea arheologică a sitului neolitic de la Tărtăria (2017-2020) 

- Noaptea Muzeelor (2017-2020) 

- A cunoaste, a iubi patrimoniul cultural al judetului Alba (2017-2020) 

- Proiect de supraveghere arheologică pe tronsonul de cale ferată Coșlariu – Simeria (2017) 

- Noaptea europeană a cercetătorilor (2017-2020) 

                                                 

27 Informație Dan Mihai Popescu, consilier al președintelui Consiliului Județean Alba și 

coordonatorul programului Alba-România 100. 
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- Proiectul internațional LOEWE. Cercetarea conflictelor din preistorie: fortificațiile epocii bronzului între 

Munții Carpați și Taunus (2017-2018)  

- Proiectul internațional BATS – Bronze Age Transylvania Survey (2017-2018) 

 

d) Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate) având următoarele 

proiecte:: 

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia publică în mod constant o serie de periodice sau colecții: Apulum, 

Bibliotheca Musei Apulensis, Memoriale (2017-2020) 

- Istorie și arheologie. Clădirea Museikon. Monografie. (2017) 

- Necropola romană de la Apulum, Dealul Furcilor-Podei (2017) 

- Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Sebeș – Între Răstoace (2017) 

- Cetatea Ascunsă (2017) 

- Publicarea Actelor Conferinței internaționale ”Adalbert Cserni and his Contemporaries. The Pioneers of Urban 

Archaeology in Alba Iulia and Beyond” (2017) 

- Legiunea Română din Siberia (2017) 

- În slujba imperiului, sub steag străin. Primul Război Mondial în fotografiile din colecţiile Muzeului Naţional a 

Unirii din Alba Iulia (2017) 

 

e) Program didactico-pedagogic şi educaţional având următoarele proiecte: 

- Atelierele Museikon (2017-2020) 

- Atelierele de restaurare Museikon (2017-2020) 

- Pedagogie muzeală Museikon (2017-2020) 

- Cu gentuţa la muzeu. Grădiniţa faţă în faţă cu Istoria (2017-2020) 

- Lecţia de Istorie la muzeu (2017-2020) 

- Alba Iulia – capitala de suflet a românilor (2017-2020) 

- Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă documentară (2017-2020) 

- Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc (2017-2020) 

- Cerc pedagogic: importanța muzeului în eficientizarea activităților cu preșcolarii. (2017-2020) 

 

f) Program de promovare a culturii – arta spectacolelor având următoarele proiecte: 

- Stagiunea de teatru a trupei Skepsis (2017-2020) 

- Festivalul Internațional de Teatru de Tineret Apollo (2017-2020) 

- Weekenduri în cetatea Alba Carolina / mai –septembrie (2017-2020) 

 

g) Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional - Lansări de carte având următoarele proiecte: 

- Apulum LIV-LVI (2017-2020) 

- Memoriale III-VI (2017-2020) 

- Seria Bibliotheca Musei Apulensis (2017-2020) 

 

h) Program de evidență, clasare, conservare și restaurare a bunurilor mobile având următoarele proiecte: 

- Restaurare piatră, ceramică, metal, textile (2017-2020) 

- Restaurare pictura (2017-2020) 

- Conservare – restaurare carte veche (2017-2020) 

- Evidență și clasare (2017-2020) 

i) Activităţi privind relaţiile cu publicul având următoarele proiecte: 

- ghidaje de specialitate (2017-2020) 

- deservirea cititorilor în cadrul bibliotecii muzeului (2017-2020) 

- conferințe de presă (2017-2020) 

- administrare bloguri, profil de facebook ți, site (2017-2020) 

- realizarea site-ului muzeului (2017-2020) 

 

j) Program de promovare turistică: târguri, festivaluri, concursuri etc având următoarele proiecte: 

- Festivalul Roman Apulum (2017-2020) 

- Festivalul Cetăților Dacice (2017-2020) 

- Târgul de Turism al României (2017-2020) 

- Festivalul național de tradiții și obiceiuri "La porțile Apusenilor" (2017-2020) 

- Târgul de turism rural de la Albac (2017-2020) 

 

k) Program de cercetare sociologică având următoarele proiecte: 

- Profilul vizitatorilor – 2017 – Percepții, opinii, particularități, ale vizitatorilor veniți la Muzeul Național al 

Unirii Alba Iulia. 
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- Cercetare Sociologică toată perioada anului – profilul vizitatorului Sălii Unirii Alba Iulia (2019-2020) 

- Cercetare Sociologică toată perioada anului – profilul vizitatorului Museikon (2017-2020) 

- Mini cercetări sociologice realizate cu prilejul unor evenimente (2017-2020) 

- Se va realiza un studiu privind prezența Muzeului în social-media pentru a putea adapta profilul de Facebook, 

blogul Muzeului, site-ul etc cu informațiile necesare creșterii vizibilității și sporirii numărului de vizitatori 

(2017-2020) 

- Se va realiza un studiu privind consumul de produse la standurile muzeului, pentru a putea cunoaște ce 

suveniruri și la ce prețuri sunt dispuși vizitatorii să cumpere, pentru a evita anumite stocuri sau pentru a 

identifica eventualii consumatori de nișă (2017-2020) 

 

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management. 

 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va avea un stand (căruță) pe pietonala străzii Mihai Viteazul prin 

care îți va vinde produsele și promova activitatea 

 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din 

alte surse 

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 
 

Nr. 

crt. 

Categorii 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) … …  

1. TOTAL VENITURI (lei), 

din care: 

1.a. venituri proprii, 

din care 

1.a.1. venituri din activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenții/alocații 

1.c. alte venituri 

4 661 100 

 

1 200 100 

 

1 200 100 

 

 

3 461 000 

4 661 100 

 

840 000 

 

840 000 

 

 

3 821 1 

00 

4 361 000 

 

900 000 

 

900 000 

 

 

3 461 000 

4 456 000 

 

995 000 

 

995 000 

 

 

3 461 000 

2. TOTAL CHELTUIELI, 

din care: 

2.a. Cheltuieli de personal, 

din care 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile (cu tot cu 

contribuții) 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, 

din care: 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli pentru reparații 

curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

4 661 100 

 

2 971 000 

 

2 941 000 

 

30 000 

1 448 100 

 

705 100 

55 000 

0 

 

592 100 

95 900 

 

242 000 

4 661 000 

 

2 971 000 

 

2 941 000 

 

30 000 

1 448 100 

 

760 100 

- 

- 

 

592 100 

95 900 

 

242 000 

4 361 000 

 

2 971 000 

 

2 941 000 

 

30 000 

1 106 100 

 

436 100 

- 

- 

 

592 100 

95 900 

 

283 900 

4 456 000 

 

2 971 000 

 

2 941 000 

 

30 000 

1 184 100 

 

480 100 

- 

- 

 

592 100 

129 900 

 

 

300 900 

 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 
2.1. la sediu: 68 000 (2017), 25 000 (2018), 120 000 (2019), 130 000 (2020) 

2.2. în afara sediului: 11 000 (2017), 15 000 (2018), 20 000 (2018), 21 000 (2020) 

3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 
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Nr. 

crt 

Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumirea proiectului Buget 

prevăzut pe 

program* 

Primul an de management 2017  

1. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional – 

expoziţii 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Programul își propune să 

valorifice patrimoniul mobil 

arheologic, documentar, 

religios, fotografic, artistic etc. 

existent în Muzeu sau în judeţ, 

prin organizarea unor expoziţii 

atât în sălile muzeului, cât şi în 

afara lui. 

 

8 - Cercetările arheologice de la Museikon  

102 750 lei - Ciclul de expoziții de artă ”Pledoarie pentru 

un muzeu de artă” 

- Expoziție Decembrie 1989 la Alba Iulia 

- Catedrala Încoronării. Istorie și Har. 95 de 

ani de la sfințirea catedralei și de la 

încoronarea de la Alba Iulia 

- Pro fide et patria. Armata română la 

începutul secolului XX. (la 140 de ani de la 

declanșarea războiului pentru cucerirea 

independenței României) 

- 450 ani de la tipărirea primei cărți la Alba 

Iulia 

- Exponatul Lunii 

2. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional - 

simpozioane, sesiuni, colocvii, mese 

rotunde organizate de MNUAI 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Se vor  organiza simpozioane 

naționale, mese rotunde, 

conferințe și expuneri cu scopul 

de a comunica direct rezultatele 

cercetării patrimoniului cultural 

național într-un limbaj accesibil 

atât specialiștilor cât şi altor 

categorii de auditoriu. 

 

3 Conferinţa internaţională – The Archaeology 

of Mithraism in the Roman Empire. New 

Finds and Perspectives 

133 790 lei 

Simpozion Rezistența anticomunistă în 

județul Alba 

Sesiunea științifică: Unitatea, continuitate și 

independență în istoria poporului român. 98 

de ani de la Marea Unire (1918-2017) 

3. Program ştiinţific și cultural de 

promovare a patrimoniului cultural 

naţional. 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Programul își propune în cadrul 

mai multor proiecte cercetarea 

siturilor arheologice, a 

potenţialului etnografic al 

judeţului, a istoriei naţionale, a 

cărţii vechi şi a patrimoniului 

mobil şi imobil bisericesc. 

 

7 

 

Cercetare arheologică de teren și 

aerofotografie în Transilvania 

195 000 lei 

Ad Batavos -Războieni-Cetate. Cercetare 

arheologică sistematică 

Civilizația preistorică, romană și medieval 

timpurie în județul Alba 

Cercetarea arheologică a sitului neolitic de la 

Tărtăria 
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A cunoaste, a iubi patrimoniul cultural al 

judetului Alba 

Noaptea Muzeelor 

Noaptea europeană a cercetătorilor 

Proiectul internațional LOEWE. Cercetarea 

conflictelor din preistorie: fortificațiile epocii 

bronzului între Munții Carpați și Taunus 

Proiectul internațional BATS – Bronze Age 

Transylvania Survey 

4. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional (cărţi şi 

volume publicate) 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Se va continua editarea de 

monografii, cataloage, şi a 

anuarului Apulum una dintre 

cele mai valoroase publicații de 

specialitate din România, care 

apare încă din anul 1941. 

 

9 Istorie și arheologie. Clădirea Museikon. 

Monografie. 

319 960 lei 

Necropola romană de la Apulum, Dealul 

Furcilor-Podei 

Războinicii regatului de argint. Elitele 

militare din lumea geto-dacică (sec. II a.Chr.- 

sec. II p.Chr.) 

Necropola de incinerație din epoca bronzului 

de la Sebeș – Între Răstoace 

Editarea şi tipărirea publicațiilor și 

periodicelor Muzeului Naţional al Unirii 

Cetatea Ascunsă 

Publicarea Actelor Conferinței internaționale 

”Adalbert Cserni and his Contemporaries. 

The Pioneers of Urban Archaeology in Alba 

Iulia and Beyond” 

Legiunea Română din Siberia   

În slujba imperiului, sub steag străin. Primul 

Război Mondial în fotografiile din colecţiile 

Muzeului Naţional a Unirii din Alba Iulia 

5. Program didactico-pedagogic şi 

educaţional  

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Își propune derularea unor lecţii 

de istorie la Muzeu, în acord şi 

în completarea programei în 

sălile de expoziţie a Muzeului. 

Alte proiecte educaţionale îsi 

propun desfăşurarea unor 

activităţi practice (pictură pe 

sticlă, restaurare ceramică, 

8 Atelierele Museikon 26 890 lei 

Atelierele de restaurare Museikon, 

Program de pedagogie muzeală 

Cu gentuţa la muzeu. Grădiniţa faţă în faţă cu 

Istoria 

Lecţia de Istorie la muzeu 

Clubul de lectură al elevilor într-o bibliotecă 

documentară  
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modelaj, restaurare carte veche) 

în laboratoarele muzeului şi de 

organizarea unor microrecitaluri 

folclorice de preşcolari şi de 

elevii ciclului primar. Elevilor 

de gimnaziu le-au fost destinate 

proiecte de familiarizare cu 

istoria oraşului şi a 

monumentelor sale, cât şi 

iniţierea în confecţionarea 

icoanelor pe sticlă sau lemn. 

Mult îmi place și iubesc portul nostru 

românesc  

Cerc pedagogic: importanța muzeului în 

eficientizarea activităților cu preșcolarii.  

6. Program de promovare a culturii – 

arta spectacolelor 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Își va propune de-a lungul mai 

multor proiecte organizarea 

unor manifestări culturale din 

sfera artelor spectacolelor 

 

2 Stagiunea Trupei Skepsis 0 lei 

Festivalul Internațional de Teatru Apollo 

7. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional - 

Lansări de carte 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Prin intermediul acestui 

program cititorii şi iubitorii de 

carte vor intra în contact cu 

noile volume apărute pe piaţă şi 

vor putea interacţiona direct cu 

autorii volumelor pentru a 

pătrunde mai uşor mesajul 

transmis de scriitor. 

9 Lansarea volumelor de la programul 4 0 lei 

8. Program de evidență, clasare, 

conservare și restaurare a bunurilor 

mobile 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

În cadrul programului se vor 

realizat conservarea – 

restaurarea patrimoniului 

cultural național mobil aflat în 

administrare, dar şi cel aflat la 

alți deținători. Bunurile 

culturale deținute de Muzeu vor 

fi inventariate și clasate 

3 Restaurare bunuri arheologice, textile, pictură 0 lei 

Conservare-restaurare carte veche 

Evidență și Clasare 

9. Activităţi privind relaţiile cu publicul 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Prin intermediul lui Muzeul își 

propune să interacționeze cu 

publicul direct prin personalul 

desemnat în acest sens 

3 Ghidaje 0 lei 

Deservire cititori la biblioteca Muzeului 

Conferințe de presă 

10. Program de promovare turistică: Promovarea patrimoniului 4 Târgul Național de Turism București 11 800 lei 
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târguri, festivaluri, concursuri etc. 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

cultural al Muzeului și al 

Județului Alba la Târgurile de 

turism și festivalurilor istorice. 

 

Târgul Național de Turism Rural de la Albac 

Festivalul Roman Apulum 

Festivalul Cetăților Dacice 

11. Program de cercetare sociologică. 

PROGRAMUL ESTE 

MULTIANUAL PE PERIOADA 

2017-2020 

Se va încerca o creionare a 

profilului vizitatorului, 

modificări ale percepției sale 

asupra muzeului, orașului şi a 

județului şi identificarea 

oportunităților de valorificare şi 

de îmbunătățire a activității 

muzeului. 

3 Profilul vizitatorilor care vizitează Muzeul 

(Clădirea Babilon și Museikon) 

0 lei 

Micro cercetare sociologică 

Al doilea an de management 2018 

1 Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional – 

expoziţii 

 7 Exponatul Lunii 302 750 

Expozițiile Museikon 

Expoziție dedicate împlinirii a 100 de ani de 

la Marea Unire 

Necropola din epoca bronzului de la Sebeș – 

Răstoace 

Portul popular tradițional din județul Alba 

Așezarea de epoca bronzului de la Gâmbaș 

Necropola celtică de la Gâmbaș 

2 Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional - 

simpozioane, sesiuni, colocvii, mese 

rotunde organizate de MNUAI 

 2 Simpozion Rezistența anticomunistă în 

județul Alba 

50 000 

Sesiunea științifică: Unitatea, continuitate și 

independență în istoria poporului român. 98 

de ani de la Marea Unire (1918-2018) 

4. Program de valorificare a 

patrimoniului cultural naţional (cărţi şi 

volume publicate) 

 1 Editarea şi tipărirea publicațiilor și 

periodicelor Muzeului Naţional al Unirii 

160 000 lei 

Programele nr. 3, 5-11 din anul 2017 

se va continua cu aceleași proiecte și 

în anul 2018. Cu o mențiune că 

programul 3 nu va mai avea ultimele 

două proiecte. 

 36  247 350 

Al treilea an de management 2019   
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Se vor continua Programele și 

Proiectele din anul 2018. 

 46  460 100 

Al patrulea an de management 2020 

Se vor continua Programele și 

Proiectele din anul 2019 

 46  460 100 

 

────────── 

  *3) Bugetul alocat pentru programul minimal. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului de management la Teatrul de Păpuși 

“Prichindel” Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia 

contractul de management 

  
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei proiectului de management 

la Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care 

se va încheia contractul de management; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al analizei 

proiectului de management la Teatrul de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, a proiectului de management 

câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management; 

- raportul de specialitate nr. 22410 din 19 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 coroborat cu art. 43
1
 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor 

publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al analizei proiectului de management, depus de către doamna 

Bogățan Ioana Silvia, pentru postul de manager al Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, conform 

anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă proiectul de management al doamnei Bogățan Ioana Silvia conform anexei nr. 2 

- parte integrantă a prezentei hotărâri, urmând a fi încheiat contractul de management pe perioada 1 

ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020.  

Art. 3. Începând cu data de 1 ianuarie 2017 încetează contractul de management nr. 12484/28 

septembrie 2012. 

Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcția gestionarea patrimoniului și Biroul 

resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Teatrului de Păpuși “Prichindel” Alba Iulia, 

doamnei Bogățan Ioana Silvia, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, 

Direcției dezvoltare și bugete și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                   

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                                    Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

 

Nr.  248 

Alba Iulia, 23 decembrie 2016 
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Anexa nr. 1  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 248/ 23 decembrie 2016 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 22306/15.12.2016 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al analizei proiectului de management depus pentru  

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia  

  

În urma analizării proiectului de management depus pentru ocuparea funcției de manager la 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul final: 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele  Rezultatul  analizei 

Rezultatul  final al 

analizei 

1. 
BOGĂȚAN IOANA 

SILVIA 
9,62 câștigător 

 

Conform prevederilor Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016, „…dacă proiectul de management a obţinut 

ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în 

condiţiile legii”. 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 156/25 august 2016 

 

Sorina OPREAN - consilier superior, reprezentant compartiment de  specialitate;  

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;  

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;  

Liliana NEGRUT – director executiv, reprezentant compartiment juridic. 
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Anexa nr. 2  la Hotărârea  

       Consiliului Județean Alba nr. 248/ 23 decembrie 2016 

 

 

 

 

PROIECT DE MANAGEMENT 

PENTRU PERIOADA 01.01.2017 – 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager: Ioana BOGĂŢAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia 

Str. Andrei Mureşanu, Nr. 3, Alba Iulia, România 

Tel/fax: 0258 - 811752 secretariatliterar@yahoo.com   

www.teatrulalba.ro 
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 A. ANALIZA SOCIO-CULTURALĂ A MEDIULUI ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITATEA INSTITUŢIA ŞI PROPUNERI PRIVIND EVOLUŢIA ACESTEIA ÎN 

SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT 

 

 Teatrul de păpuşi Prichindel, înfiinţat de către Ministerul Culturii, prin decizia nr. 201 din 01 

septembrie 1952, ca teatru de păpuşi profesionist, cu personalitate juridică este singura instituție de 

spectacol de repertoriu din oraș și județ. Teatrul funcționează din anul 1994 în subordinea C.J. Alba având 

ca sferă de adresabilitate în primul rând publicul din oraș și județ. De la înfiinţare a avut şi are conducere, 

administraţie, buget propriu. La împlinirea destinului estetic al teatrului au colaborat de-a lungul timpului 

importanţi regizori, scenografi şi compozitori.    

 Teatrul vizează satisfacerea nevoilor culturale ale comunității prin promovarea valorilor teatrale 

autohtone specifice unui teatru de păpuși și are ca scop asigurarea unor condiții optime pentru realizarea 

unei oferte culturale valoroase și stimularea inovației adecvate publiculul țintă precum și atragerea altor 

categorii de public.   

 Dincolo de prezentarea propriilor proiecte, teatrul este o prezenţă activă în viaţa cetăţii 

implicându-se în organizarea serbărilor şcolare, spectacole de caritate, expoziţii, concerte, sărbători 

naţionale, fiind în permanenţă un partener generos şi deschis colaborării în manifestările culturale la care 

este solicitat. 

 Pe baza observațiilor făcute și a discuțiilor în focus-grupuri cu părinți am constatat că oferta 

cultural-educațională este restrânsă la nivel de oraș și județ, copii beneficiind de prea puține oportunități 

în afara programului școlar.  Există câteva cursuri și ateliere ale unor entități private sau de stat. O altă 

modalitate de petrecere a timpului liber o reprezintă cinematograful, emisiunile TV, jocuri video sau pe 

Internet, Internetul ca spațiu de comunicare sau activități în aer liber.  

 Deși trăim într-un mediu în care tehnologia este foarte prezentă în viața copiilor și tinerilor 

consider că spectacolul de teatru cu păpuși este un tip de comunicare unic cu spectatorul care păstrează 

firescul, emoția, magia poveștilor și nu în ultimul rând atmosfera vie specifică teatrului.  

 La nivel educațional din datele furnizate de către Inspectoratul Școlar Alba în Alba avem 

următoarea situație:  

 Grădinițe - Municipiul Alba Iulia, 26 grădinițe, 84 grupe cu 2178 de copii  

 Grădinițe - Județul Alba, 271 grădinițe, 816 grupe cu 8467 de copii 

 Școli - Municipiul Alba Iulia, 26 școli, 127 clase (pregătitoare-IV) cu 3104 elevi  

 Școli - Județul Alba, 302 școli, 746 clase (pregătitoare-IV) cu 13832 elevi 

 Licee - Municipiul Alba Iulia, 9 instituții de învățământ liceal, 114 clase (IX-XII) cu 3031 elevi  

 Licee - Județul Alba, 34 instituții de învățământ liceal, 329 clase (IX-XII) cu 8622 de elevi  

 În Alba Iulia funcționează și învățământ universitar prin Universitatea 1 Decembrie 1918.  

 Dincolo de eforturile proprii cred că evoluția instituției în mediul în care își desfășoară activitatea 

depinde în egală măsură de politica culturală a județului, evoluția comunității ca mentalitate, dezvoltare 

culturală, dezvoltare economică, natalitate, sau orice alți factori externi care interacționează cu proiectele 

teatrului care pot fi afectate pozitiv sau negativ. Implementarea proiectelor teatrului și viziunea propusă 

pe următoarea perioadă de management continuă activitatea instituției și evoluția acesteia în mediul în 

care își desfășoară activitatea.  

  

  1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează 

aceleiaşi comunităţi; 

 Analizând mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea Teatrul de Păpuși Prichindel 

deducem că acesta nu este ofertant din punct de vedere al existenței în județul Alba sau municipiul Alba 

Iulia a altor instituții de spectacole de repertoriu: teatru dramatic, teatru pentru copii, teatru de revistă, 

filarmonică, operetă, operă.  

 La nivel local și județean competiția pe domeniul și pe segmentul de vârstă căruia ne adresăm 

este reprezentată de către companii de teatru independente având sediul în alte județe decât Alba, care 

prin spectacolele lor se adresează tot copiilor și își prezintă producțiile direct în școli și grădinițe.       

 Singurele instituții de cultură existente în județ sunt:  

1. Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, 

lectură şi recreere ale locuitorilor din municipiul Alba Iulia şi judeţul Alba, oferind acces liber, gratuit şi 

nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.  

2. Centrul de cultură ”Augustin Bena” a fost înfiinţat cu scopul  de a oferi produse şi servicii 

culturale, ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor. 

 Prin activităţile desfăşurate asigură promovarea culturii, în general şi a celei tradiţionale, în 

special, mobilitatea profesională prin formarea continuă şi spectacole muzical-artistice pentru petrecerea 

timpului liber. 
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3. Muzeul Naţional al Unirii colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 

expune, în scopul cunoaşterii, educării si recreării, mărturii materiale și spirituale ale existenței și 

evoluţiei comunităţilor umane, precum și ale mediului înconjurător.  

4. Casa de Cultură a Studenţilor  

Principalul obiect de activitate al acestei instituții este organizarea și desfăşurarea acţiunilor 

cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne și internaţionale, de agrement, precum și alte 

servicii cu precădere pentru studenţi. 

5. Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește evenimente. 

6. Palatul Copiilor organizează ateliere și cursuri pentru copii 

 7. Uniunea Scriitorilor Alba Hunedoara organizează evenimente culturale la nivel național: 

Colocviile Romanului Românesc Contemporan, Colocviile Tinerilor Scriitori, Vârstele poeziei, Gala 

Poeziei Române Contemporane.  

 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări);  

Punte tari Puncte slabe 

Repertoriul propriu 

Instituţie subordonată şi subvenționată de C.J. 

Alba. 

Sigura instituţie de profil din judeţ. 

Sală de spectacol şi sediu propriu, ateliere, 

birouri. 

Dotare tehnică a sunetului/lumină de bună 

calitate. 

În turnee și deplasări avem acces la autocarul și 

microbuzul Consiliului Județean Alba.  

Autoturism pentru instituție.  

Sectorul administrativ dotat corespunzător. 

Repertoriu propriu de spectacole. 

Tradiţie în judeţ.  

Bune relaţii cu companii de teatru și instituţii de 

cultură din ţară şi străinătate.  

Organizarea propriului festival internaţional de 

teatru. 

Prezență constantă a spectacolelor teatrului la 

festivaluri naționale și internaționale.  

O bună imagine şi renume la nivel naţional. 

Colaborare bună cu mass-media.  

Angajaţi specializaţi pe posturi. 

Public constant şi fidel. 

Diversitatea acţiunilor culturale. 

Site teatru www.teatrulalba.ro 

Site festival www.fitab.ro 

Pagina Facebook 

www.facebook.com/teatruldepapusi.prichindel  

Recondiționare, modernizare clădire teatru (în 

curs) 

Salarii mici care nu motivează angajarea. 

Lipsa unui spaţiu pentru arhivarea documentelor în 

condiţiile legii.  

Personal de specialitate insuficient.  

Până în momentul de față, în perioada raportată, au 

plecat din teatru 6 actori. Această situație a dus la 

imposibilitatea de a se mai juca spectacolele din 

repertoriu, în momentul de față se mai joacă foarte 

puține spectacole din repertoriu. În consecință 

trebuie montate spectacole noi adaptate la personalul 

actual. Tinerii actori nu sunt atrași de a veni în acest 

teatru deoarece orașul nu oferă și alte oportunități 

financiare (ex.: colaborări cu alte instituții de gen).   

Nu există alte teatre (dramatic, de revistă), operă, 

operetă care să continue formarea estetică și 

culturală a spectatorului.   

Lipsa personalului specializat și cu experiență în 

depunere de proiecte pentru accesarea fondurilor 

europene.  

Scăderea numărului de copii în şcoli şi grădiniţe.  

Publicul nu este interesat de spectacole prezentate 

sâmbăta sau duminica.  

Prețul mic al biletului din cauza puterii de cumpărare 

scăzute.     

Lipsa unor parteneriate ferme cu școli și grădinițe 

pentru a exista o planificare sigură a spectacolelor. 

Depindem practic de modul în care înțeleg părinții și 

cadrele didactice importanța spectacolului de teatru 

în educarea și dezvoltarea copilului.    

Inexistența la nivel național a unei legi care să 

reglementeze prezența spectacolelor de teatru în 

programa școlară ca și alternativă educațională.  

 

Oportunităţi Ameninţări 

Apariţia fondurilor europene. 

Participarea la festivaluri naţionale şi 

internaţionale.  

Montarea unor spectacole de animaţie pentru 

adolescenţi şi adulţi în condițiile în care nu există 

o instituție care să se adreseze în acest sens 

acestei categorii de public.   

Teatru gazdă pentru alte evenimente artistice.  

Atragerea colaboratorilor importanţi din lumea 

artistică.  

Continua scădere a numărului de copii în şcoli şi 

grădiniţe. 

Concurenţa trupele particulare. 

Plecarea personalului specializat din cauza salariului 

mic. 

Reducerea bugetului duce implicit la scăderea 

calităţii şi numărului de activităţi. 

Scăderea numărului de spectatori și încasări pe an.  
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Creșterea notorietății teatrului în urma activităților 

proprii. (festival internațional de teatru, 

selecționarea în festivaluri naționale și 

internaționale). 

 

3. Analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

 Imaginea teatrului de păpuși Prichindel Alba Iulia a crescut în notorietate și calitate artistică în 

urma proiectelor implementate și comunicate publicului prin intermediul mass-media și materiale de 

informare. În perioada analizată a continuat dezvoltarea proiectelor de mare impact public precum 

premiere, reprezentații teatrale la sediu și în județ, Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, 

participarea la festivaluri, parteneriate cu alte instituții culturale.  

 Acțunile de promovare au fost pe/prin:  

• comunicate de presă 

• conferințe de presă 

• parteneriate mass-media  

• site teatru www.teatrulalba.ro în limba română / engleză  

• site festival www.fitab.ro 

• pagină facebook  

• canal youtube 

• Numărul mare de apariții în mass-media (dosar de presă)  

• mape 

• flayere 

• caiete program 

• afișe 

• pixuri 

• badge-uri 

• insigne 

• mesh-uri 

• bannere 

• rollup 

• conferințe de presă 

• ziarul festivalului  

•  mașini branduite pe eveniment oferite de sponsorii noștri 

• machete de promovare în ziare și reviste  

• retrospectiva în imagini a festivalului pe site  

• emisiuni radio/TV 

• spoturi radio/TV  

• promovare indoor, outdoor, online  

 Ca strategie de PR pentru următorii ani Teatrul de Păpuși Prichindel va opta pentru menținerea 

imaginii dar și pentru îmbunătățirea promovării instituției:  

 • realizarea unor trailere de spectacol pentru promovarea on-line și în emisiuni TV  

 • schimbarea fațadei teatrului prin proiectul de reabilitare a clădirii într-una atractivă ca imagine 

publică  

 • schimbarea avizierului teatrului cu unul modern printr-o casetă luminoasă care să atragă 

spectatorul  

 • crearea și realizarea de către specialiști a unei mascote a teatrului care să promoveze 

evenimentele teatrului în oraș, să  întâmpine copii la intrare la spectacol.  

 • indicatoare în oraș care să direcționeze înspre sediul teatrului  

 • atragerea de noi parteneri media  

 • actualizare www.teatulalba.ro și www.fitab.ro  

 În dezvoltarea imaginii instituției consider că un rol important l-a avut palmaresul teatrului care a 

crescut în ultimii 15 ani prin premiile obținute și amintesc aici pe cele obținute în ultimii 4 ani de 

management completate de foarte multe selecționări în festivaluri naționale și internaționale: 2016 - 

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ATMOSFERA SPECTACOLULUI - POVESTEA LUI 

MUCK CEL MIC, Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; - 

PREMIUL PENTRU ORIGINALITATE SCENOGRAFICĂ, Festivalul Internațional de Animație 

Gulliver, Galați; - PREMIUL PENTRU ORIGINALITATEA CULTURII OBIECTELOR cu spectacolul 

POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, Festivalului internaţional al teatrului contemporan de animaţie - 

ImPuls București; 2014 - PREMIUL „PENTRU SCENOGRAFIE”, Festivalul Internațional al Teatrelor 

de Păpuși SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Chișinău, Republica Moldova; - PREMIUL „PENTRU 

INTERPRETARE” – DNEI AMALIA POP, Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși SUB 



 

134 

CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Chișinău, Republica Moldova; 2013 - PREMIUL PENTRU MUZICA 

ORIGINALA DIN SPECTACOLUL „UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ”, Festivalul 

International de Animatie Gulliver, Galati; 2012 - PREMIUL PENTRU COMPLEXITATEA IMAGINII 

SI INTERPRETARII SCENICE, Festivalul Internațional al Teatrelor de Papusi " Sub caciula lui Guguta", 

Chisinau, Republica Moldova; - PREMIU PENTRU CALITATEA MANUIRII SPECTACOLULUI 

„ZULENKA”, Festivalul International al Teatrelor de Papusi ai Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; -

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ROLUL ZULENKA - AMALIA POP, Festivalul 

Internațional de Animație GULLIVER, Galati; - PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ROLUL 

VRAJITOAREA ZARALDA - TEODORA POPA, Festivalul International de Animatie GULLIVER, 

Galati; - PREMIUL PENTRU VIRTUOZITATEA MANUIRII IN SPECTACOLUL „ZULENKA”, 

Festivalul International al Teatrului de Animatie „BUCURII PENTRU COPII. SPECTACOLE DE 

COLECTIE, Bucuresti; - PREMIUL PENTRU AMBIANTA MUZICALA LIVE IN SPECTACOLUL 

„UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICA”, Festivalul International al Teatrelor de Papusi si 

Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; - FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL TEATRELOR PENTRU 

COPII – SUBOTICA, Serbia – spectacolul CINE VA PĂZI CLOPOȚEII? 

 

  4. Propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare); 

 În perioada analizată au fost efectuate sondaje interne pe publicul țintă și două studii realizate de 

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia pe FITAB și publicul din Alba Iulia. 

 Propun ca în următoarea perioadă de management să realizăm sondaje și studii cu firme 

specializate și analize interne:  

• studii realizate pe publicul țintă pentru a afla dacă le plac spectacolele teatrului și ce altceva își doresc să 

vadă la teatru  

• studii realizate pe educatori și învățători pentru aflarea opiniei acestora cu privire la rolul teatrului în 

educația copilului  

• studii realizate pe publicul Festivalului Internațional de Teatru Povești Alba Iulia   

 

  5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu; 

 a. Grupul țintă direct:  

 • copii cu vârste cuprinse între 3 - 11 ani  

 b.Grupul țintă provenit din alte activități ale teatrului: 

 • elevi  

 • studenți  

 • adulți  

 

  6. Profilul beneficiarului actual. 

 Din studiile realizate rezultă că beneficiarul actual al teatrului este în proporţie de 95 % format 

din copii cu vârste cuprinse între 4 si 10 ani, locuiește în mediul urban și rural, beneficiază de o formă de 

educație și provine din toate categoriile sociale.  

1. Beneficiari direcți  

a. copii din mediul rural:  

•  zone defavorizate unde accesul la cultură este limitat  

•  zone rurale unde există oportunități care să faciliteze accesul la cultură  

b. copii din mediul urban:  

•  foarte multe oportunități care facilitează accesul la cultură  

•  alternative educaționale (cinematograf, trupe private, festivaluri, evenimente culturale) 

c. tineri și adulți din diverse medii și categorii sociale:  

2. Beneficiari indirecți  

•  părinți, bunici 

•  cadre didactice  

 

  B. ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA 

ACESTEIA: 

 

   1. Analiza programelor şi a proiectelor instituţiei; 

 Cel mai important program al instituției este prezentarea spectacolelor pentru copii din municipiu, 

judeţ şi ţară atât la sediul teatrului cât şi la căminele culturale sau casele de cultură din localităţile în care 

se joacă. Totodată spectacolele teatrului sunt prezente în festivaluri naționale și internaționale.  

 Teatrul de Păpuşi Prichindel se adaptează cerinţelor publicului diversificând oferta de spectacole 

prin viziunea regizorilor colaboratori dar și prin alegerea titlurilor care să facă parte din repertoriu. 
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Organizarea unui festival de amploare, care se adresează publicului de orice vârstă, a concretizat ideea de 

a se înființa și un teatru de proiecte care să se adreseze cu predilecție tinerilor și adulților. Autoritățile 

județene lucrează actualmente la acest proiect.    

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi contemporane se 

regăseşte în spectacolele teatrului. Totodată Teatrul de Păpuşi iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe 

culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

 În urma analizării activității teatrului s-a constatat că toate programele au fost realizate după cum 

urmează:  

 2012 

1. POVEŞTI NOI PENTRU COPII  

 În cadrul acestui program s-a realizat premiera: ZULENKA, regia Cristian Pepino. S-a refăcut 

spectacolul CASA NOASTRĂ, regia Aurel Crăciun (s-au refăcut decorurile și s-a schimbat distribuția) 

2. PREFAŢA FESTIVALULUI DE TEATRU 

 A avut loc spectacolul CLAP - Franța, spectacol dedicat tuturor categoriilor de vârstă. 

3. FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU 

 A cuprins spectacole de teatru pentru copii și adulți, concerte, expoziții, lansări de carte, ateliere, 

conferințe de presa, conferințe tematice, peste 44 de evenimente care s-au desfăşurat atât la sediul 

teatrului cât şi în alte locaţii din oraş. 

4. GESTURI PENTRU TOŢI  

 Copiii din centrele de plasament, leagănul de copii, şcoli ajutătoare, persoane cu dizabilități au 

beneficiat de spectacole gratuite în cadrul festivalului internaţional de teatru, cu ocazia zilei de 1 Iunie, 1 

Decembrie şi sărbătorile de iarna.  

5. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 S-au prezentat la sediul teatrului și în deplasare spectacolele: CINCI BĂIEȚI TOȚI ISTEȚI, CASA 

NOASTRĂ, ZULENKA, UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ.  

6. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Programul este dedicat aniversării Zilei Mondiale a Teatrului de Animație. S-a prezentat 

spectacolul CASA NOASTRĂ, iar elevii școlii Avram Iancu au prezentat sceneta DOMNUL GOE de 

I.L.Caragiale. 

7. PRICHINDEL 60 

 S-au aniversat 60 de ani de la înființarea teatrului. Au fost prezentate spectacole din repertoriul 

teatrului (CASA NOASTRĂ, UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ, CINCI BĂIEȚI TOȚI 

ISTEȚI, CINE VA PĂZI CLOPOȚEII, HANSEL ȘI GRETEL, ZULENKA), spectacole invitate din 

străinătate (Compania Transe Express Franța cu spectacolul LES DIVAS), concerte, spectacole stradale.  

8. EXPERIENȚE TEATRALE   

 Teatrul a participat la 7 festivaluri inter/naționale:  

• SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Republica Moldova, aprilie 2012  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PENTRU COPII,  Subotica - Serbia, mai 2012 

• FESTIVALUL DE VARĂ TEATRU STRADĂ ȘI COPII , București, iunie 2012 

• ZILELE TEATRULUI COLIBRI, Craiova, octombrie 2012 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj, octombrie 2012 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2012 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, decembrie 2012 

9. TEATRU GAZDĂ  

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Protocol de parteneriat educațional -  Grădinița SURÂSUL COPIILOR Blaj  

• Partener în organizarea evenimentului RITMURI DE IARNĂ ed. III 

• Partener în proiectul AMENAJARE CINEMATOGRAF ȘI TEATRU DE VARĂ ÎN CETATEA ALBA 

IULIA 

• Protocol de parteneriat educațional - Școala nr. 1 Gherla 

• Protocol de parteneriat educațional - Grădinița ARICI POGONICI - Gherla 

• Protocol de parteneriat educațional - Grădinița VESELIEI - Gherla 

• Protocol de parteneriat educațional - Școala LUCIAN BLAGA -  Ocna Mureș 

• Proiect de parteneriat educațional POVEȘTILE COPILĂRIEI - Școala Gimnazială VASILE GOLDIȘ 

Alba Iulia 

• Parteneriat educațional mici actori în devenire - Grădinița DUMBRAVA MINUNATĂ Alba Iulia  

• Proiect educațional Liceul de Arte Alba Iulia  

• ÎNTRE DOUĂ LUMI - proiect realizat cu Centrul de Cultură Augustin Bena Alba  

• PRICHINDEL - FRATELE LUI MOWGLI - Organizația Națională Cercetașii României  

• Parteneriat educațional - Școala Generala Sanger, Jud. Mureș 

• Parteneriat educațional - Școala Generală Gherla, Jud. Cluj   
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• RITMURI DE IARNĂ - Recital folk, parteneriat împreună cu Fundația Interart Aiud 

 2013 
1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în principal 

copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități și orice alte 

categorii, în limita locurilor libere. S-au prezentat astfel spectacole în cadrul: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua 

Națională a României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş 

Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 În acest program teatrul îşi propune montarea a una sau două premiere pe stagiune pentru 

îmbogăţirea repertoriului instituţiei. În anul 2013 a fost montat spectacolul MICII MUȘCHETARI și s-au 

reluat spectacolele D'ALE LUI PĂCALĂ, CEI 6 PINGUINI și UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ. 

La finalul anului a început producția noului spectacol PUNGUȚA CU DOI BANI. Acest program 

îmbogăţeşte repertoriul teatrului şi diversifică oferta culturală pentru public.   

3. PREFAŢA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU 

 Acest program reprezintă un preambul al festivalului de teatru de la Alba Iulia. Anul acesta în 

prefața festivalului a fost invitat spectacolul  CINCI FEMEI DE TRANZIȚIE,  Teatrul Național București. 

Piesa a fost prezentată împreună cu lansarea cărți TRIUNGHIUL FEMEILOR de Rodica Popescu 

Bitănescu. Evenimentul a avut loc în trei orașe: Alba Iulia, Blaj și Sebeș.  

4. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 Au avut loc un număr de 44 de evenimente după cum urmează:  9 spectacole pentru copii, 12 

spectacole pentru tineri și adulți, 5 conferințe de presă, 1 expoziție de schițe scenografice, 1 expoziție de 

costume, 1 lansare de carte, 1 expoziție foto, 1 lansare de CD, 1 discuție deschisă cu public, 3 concerte, 1 

after party, 2 întâlniri UNIMA - ASSITEJ, 2 spectacole stradale, 4 ateliere. Publicul a răspuns pozitiv 

acestui eveniment prin prezența într-un număr mare la toate evenimentele.  

5. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Acest program reprezintă activitatea de bază a teatrului care constă în prezentarea de spectacole la 

sediu şi în deplasare. În cadrul acestui program au fost prezentate spectacolele din repertoriul teatrului 

pentru copii din oraș și județ. Astfel au fost prezentate un număr de 44 spectacole la sediu, și un număr de 

23 spectacole în județ. Toate spectacolele din repertoriul teatrului au un puternic caracter educativ dincolo 

de mânuirea de excepție și muzica originală. Din discuțiile directe avute cu cadrele didactice reiese că 

aceste spectacole corespund cerințelor copiilor. În funcție de dotările tehnice ale căminelor culturale am 

încercat să acoperim cât mai multe localități din judeţ cu prezentare de spectacole pentru copii.  

6. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program dăm curs invitaţiilor pe care le primim pentru a participa la festivalurile din 

ţară. Prin prezenţa noastră la aceste evenimente creşte vizibilitatea teatrului, actorii au oportunitatea de a 

juca în faţa altui public decât cel albaiulian dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi 

străinătate invitate în cadrul festivalurilor. Palmaresul teatrului a mai adăugat în acest an PREMIUL 

PENTRU MUZICA ORIGINALĂ DIN SPECTACOLUL „UNIVERSUL DIN LANTERNA MAGICĂ”.  

 Menționăm că prezența la festivaluri este posibilă doar în urma unei selecții atent efectuată de 

către un juriu de specialitate. Aceste festivaluri au fost:  

• FESTIVALUL AVIGNON OFF, FRANȚA, iulie 2013 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2013 

• FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU COPII, Oradea, octombrie 2013  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2013 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, noiembrie 2013 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU MAGIC ART FEST, Sibiu, decembrie 2013 

 7. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Aniversarea Zilei Mondiale a Teatrului de Animație a fost celebrată și în anul 2013. În cadrul 

acestui eveniment a fost prezentat spectacolul MICII MUȘCHETARI, regia Teodora Popa. Spectatorii 

prezenți în sală în cele două zile au avut ocazia să stea de vorbă cu actorii teatrului care le-au prezentat 

scena și păpușile din spectacol. Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, partener al acestei activități 

culturale, a premiat cu diplome și cărți copiii participanți la concursul de poezie organizat cu această 

ocazie.   

8. TEATRU GAZDĂ  

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - proiect educațional Prietenie 

fără limite.  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia - parteneriat educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Primăria Municipiului Alba Iulia - Săptămâna Îngerilor 
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• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Grădinița Dumbrava Minunată Alba Iulia - parteneriat educațional 

Micii actori în devenire 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Ținutul Tibreanului - Chemarea nemuritoare a slovei – 

itinerariu cultural în spaţiul arhaic al satului! 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba - 

parteneriat Ziua Națională a Adopției  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Generală Ion Agârbicianu Alba Iulia - parteneriat educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia - parteneriat educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Asociația Alba-Manche Împreună - Zilele Francofoniei la Alba Iulia   

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Tehnic Alba Iulia - parteneriat educațional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba - parteneriat educațional 

Ziua Mondială a Teatrului de Animație și a Poeziei  

 2014 

1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în principal 

copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități. S-au prezentat 

astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua Națională a României 1 

decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 În acest program teatrul îşi propune montarea a două premiere pe stagiune pentru îmbogăţirea 

repertoriului instituţiei. În anul 2014 au fost realizate două premiere: PUNGUȚA CU DOI BANI, 

PRINȚESA ZULUFINA, diversificând astfel oferta culturală pentru public.   

3. PREFAŢA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU 

 Acest program reprezintă un preambul al festivalului de teatru de la Alba Iulia. Anul acesta în 

prefața festivalului au avut loc trei evenimente: PRINȚESA ZULUFINA - spectacol pentru copii, 

QUARTET - spectacol pentru adulți, SĂ CREZI, SĂ IUBEȘTI, SĂ DĂRUIEȘTI... Adela Mărculescu - 

lansare de carte. 

4. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 Au avut loc următoarele evenimente: 22 spectacole de teatru, 2 concerte, 3 ateliere de creație, 6 

conferințe de presă, 2 expoziții (păpuși, fotografie), 5 lansari (carte), 1 proiectie film, 1 lansare revistă 

SCENA.RO, 3 conferințe (discuții publice ale unor personalități artistice) care s-au bucurat de prezența 

mare a publicului. 

5. POSTFAȚA FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU - SPECTACOLUL FANTASM 

 În cadrul evenimentului a avut loc și o conferință de presă dublată de lansarea albumului 

FANTASM. Acest eveniment a fost organizat cu scopul de a promova Festivalul Internaţional de Teatru.  

6. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Acest program reprezintă activitatea de bază a teatrului care constă în prezentarea de spectacole la 

sediu şi în deplasare. În cadrul acestui program au fost prezentate spectacolele din repertoriul teatrului 

pentru copiii din oraș și județ. Dincolo de mânuirea de excepție și muzica originală, spectacolele teatrului 

au un puternic caracter educativ, Din discuțiile directe cu cadrele didactice reiese că aceste spectacole 

corespund cerințelor copiilor. În funcție de dotările tehnice ale căminelor culturale suntem prezenți în cât 

mai multe localități din judeţ.  

7. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program dăm curs invitaţiilor de a participa la festivalurile din țară și străinătate. În 

urma completării unei fișe de înscriere se intră în selecția propriu-zisă a festivalului respectiv. Prin 

prezenţa teatrului la aceste evenimente creşte vizibilitatea instituției, actorii au oportunitatea de a juca în 

faţa altui public decât cel albaiulian, dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi străinătate 

invitate în cadrul festivalurilor. Prin participări avem posibilitatea totodată de a îmbogăți palmaresul 

teatrului cu premii, mențiuni, diplome: 

• FESTIVALUL SUB CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, CHIȘINĂU, Republica Moldova, mai 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU EUROMARIONETE, Arad, octombrie 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2014 

• FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU COPII, Oradea, octombrie 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, noiembrie 2014 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU BUCURII PENTRU COPII, București, noiembrie 2014 

• FESTIVALUL NAȚIONAL DE MUZICĂ FOLK ZIUA DE MÂINE ALBA IULIA, noiembrie 2014 

 Spectacolul „Zulenka” selecționat la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși SUB 

CĂCIULA LUI GUGUȚĂ, Chișinău, Republica Moldova obținând două premii: 

1. Premiul „Pentru scenografie”  

2. Premiul „Pentru interpretare” – dnei Amalia Pop 
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 Menționez că prezența la festivaluri este posibilă doar în urma unei selecții atent efectuată de 

către jurii de specialitate.  

8. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Acest proiect aniversează Ziua Mondială a Teatrului de Animație. Evenimentul a fost realizat în 

colaborare cu Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, care aniversează în aceeași perioadă Ziua 

Mondială a Poeziei. A fost prezentat spectacolul PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Gabriel Apostol. Micii 

spectatori prezenți în sala de spectacol au avut ocazia să stea de vorbă cu actorii teatrului care le-au 

prezentat scena și păpușile din spectacol. Totodată Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba i-a premiat cu 

diplome și cărți pe copiii participanți la concursul de poezie organizat în cadrul acestui eveniment.   

9. TEATRU GAZDĂ  

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Spectacolul DOMNUL DE CIOCOLATĂ, Teatrul Municipal Baia Mare    

• Spectacol de teatru și publicitate - LUMINI, CAMERĂ, PUBLICITATE, Universitatea 1 Decembrie 

Alba Iulia   

• spectacol de muzică și dans, Scoala Maria Brudan  

• spectacol de muzică, Asociația Azuria  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Tehnic Alexandru Domșa - proiect educațional 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Palatul Copiilor Alba Iulia - parteneriat în cadrul Festivalului 

Național Zilele Teatrului pentru Copii Lucian Blaga  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Berghin - parteneriat educaţional  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială Septimiu Albini Cut- parteneriat educațional 

Prietenii lui Prichindel 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu - diversificarea ofertei 

culturale în Alba Iulia și Sibiu 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Apulum Alba Iulia - parteneriat educaţional Să știi mai 

multe, să fii mai bun 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Festivalul de Folk Ziua de Mâine Alba Iulia - parteneriat  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul Augustin Bena - parteneriat în cadrul spectacolului ÎNTRE 

DOUĂ LUMI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia - parteneriat în cadrul 

proiectului Lumini, cameră, publicitate  

 2015 
1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Prin acest program teatrul oferă spectacole gratuite. Beneficiarii acestui program sunt în principal 

copiii din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii, persoanele cu dizabilități. S-au prezentat 

astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua Națională a României 1 

decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 În acest program teatrul îşi propune montarea a două premiere pe stagiune pentru îmbogăţirea 

repertoriului instituţiei. În anul 2015 au fost realizate două premiere: DUPĂ MELCI, URSULEȚUL ȘI 

ANOTIMPURILE diversificând astfel oferta culturală pentru public.  

3. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 În anul 2015 FITAB a ajuns la cea de-a X-a ediție. Toate cele nouă ediții s-au desfășurat pe 

parcursul a cinci zile fiind precedate de un eveniment care prefața festivalul. Anul acesta, fiind o ediție 

aniversară, am dezvoltat festivalul pe perioada a șapte zile. Festivalul contribuie la dezvoltarea vieţii 

culturale a oraşului şi a turismului cultural în regiune. Pe parcursul celor zece ani festivalul a crescut în 

calitate, imagine și public oferind în continuare un program care se adresează tuturor vârstelor. Au avut 

loc următoarele evenimente: 23 spectacole de teatru pentru copii și adulți, 2 concerte, 3 ateliere de creație, 

8 conferințe de presă, 7 lansari carte, 1 proiectie film documentar, 1 lansare revistă SCENA.RO, 2 

conferințe (discuții publice ale unor personalități artistice), 3 expoziții fotografie, 1 vernisaj mozaic, 1 

expoziție & videoproiecție caricatură. 

4. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Acest program reprezintă activitatea de bază a teatrului care constă în prezentarea de spectacole la 

sediu şi în deplasare. În cadrul acestui program au fost prezentate spectacolele din repertoriul teatrului 

pentru copiii din oraș și județ. Dincolo de mânuirea de excepție și muzica originală, spectacolele teatrului 

au un puternic caracter educativ, Din discuțiile directe cu cadrele didactice reiese că aceste spectacole 

corespund cerințelor copiilor. În funcție de dotările tehnice ale căminelor culturale suntem prezenți în cât 

mai multe localități din judeţ. În cadrul acestui proiect au fost prezentate pubicului următoarele 

spectacole: Punguța cu doi bani, Prințesa Zulufina, Cine va păzi clopoțeii?, Ursulețul și anotimpurile, 

După melci. Teatrul de păpuși a prezentat spectacolele din repertoriu în școlile și grădinițele din Alba 

Iulia și în județ, în căminele culturale care au avut dotarea tehnică minimă: Oarda de Sus, Oarda de Jos, 
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Ighiu, Ighel, Hăpria, Țelna, Ampoița, Tăuț, Meteș, Șard, Micești, Bucerdea, Șeușa, Ciugud, Galda de Jos, 

Galda de Sus, Galtiu, Sântimbru, Sântimbru Fabrică, Oiejdea, Cetea, Benic, Partoș, Ocna Mureș, Uioara, 

Valea Lungă, Cergău, Lupu, Șugag, Dobra, Săsciori, Blaj, Tiur, Sebeș, Săliște, Deal, Tărtăria, Vințu de 

Jos, Sibișeni, Vurpăr, Jidvei, Cetatea de Baltă, Cugir, Baia de Arieș, Valea Lupșii, Lupșa, Aiud, Teiuș, 

Stremț, Geoagiu de Sus, Cricău, Coșlar dar și localități din alte județe precum Gherla, Luduș, Sânger și 

Târnăveni.   

5. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program spectacolele teatrului au fost selecționate la festivalurile de teatru din țară și 

străinătate. Prezenţa la aceste evenimente creşte vizibilitatea teatrului, actorii au oportunitatea de a juca în 

faţa altui public decât cel albaiulian, dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi străinătate 

invitate în cadrul festivalurilor.  

• SĂPTĂMÂNA TEATRULUI Craiova, martie 2015  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați, mai 2015 

• FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII „ARLECHINO 66 – CARAVANA 

POVEŞTILOR” Brașov, iunie 2015  

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca, octombrie 2015 

• FESTIVALUL DE TEATRU ŞI ARTE PERFORMATIVE - TEATRU PE DRUMUL SĂRII, Turda, 

octombrie 2015  

6. RELUAREA POVEȘTILOR 

 În cadrul acestui proiect se repun în scenă spectacole a căror premieră a avut loc în stagiunile 

anterioare. În urma reluărilor se actualizează distibuțiile și se refac decorurile acolo unde este cazul. Pe 

parcursul anului 2015 s-au reluat spectacolele: Punguța cu doi bani, Cine va păzi clopoței?, Universul din 

lanterna magică.   

7. O POVESTE ÎNTR-O POEZIE  

 Sub egida ASSITEJ (Asociația Internațională de Teatru pentru Copii și Tineret) și UNIMA 

(Uniunea Internațională de Teatru de Păpuși și Marionete) Teatrul de Păpuşi PRICHINDEL Alba Iulia, 

care este și membru a acestor două asociații, a sărbătorit pe data de 20 martie 2015 Ziua Internațională a 

Teatrului pentru Copii și Tineret și totodată Ziua Mondială a Marionetiștilor și Păpușarilor.  S-a 

prezentat spectacolul CINE VA PĂZI CLOPOȚEII?, regia Teodora Popa și a fost vernisată o expoziție de 

păpuși. Spectatorii au avut ocazia să stea de vorbă cu actorii teatrului care le-au prezentat scena și 

păpușile din spectacol. În parteneriat cu Asociația AMI (Alba-Manche Împreună) și Palatul Copiilor, s-a 

jucat spectacolul FEMEILE SAVANTE de Molière. A prezentat trupa de teatru Aripă cu Zel a Palatului 

Copiilor Alba Iulia, regia prof. Irena Stânea.  

8. TEATRU GAZDĂ 

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Spectacolul DOMNUL DE CIOCOLATĂ, Teatrul Municipal Baia Mare    

• Spectacol de muzică și dans, Scoala Maria Brudan  

• Spectacol de muzică, Asociația Azuria   

• Spectacol - Toamna vii cu bogății...culori, cântec, armonie - Centrul Augustin Bena  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Gradinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" - parteneriat 

educațional ÎN LUMEA PĂPUȘILOR, atelier de teatru pentru copii   

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia - parteneriat UAB's 

Intercultural Youth Days Festival.  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul de Cultură Augustin Bena Alba - parteneriat eveniment 

cultural VÂRSTELE SCENEI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială VASILE GOLDIȘ Alba Iulia - parteneriat 

educațional PRIN TEATRU, ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEȘTILOR  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Național LUCIAN BLAGA Sebeș - parteneriat Festival 

Național de Artă Dramatică pentru liceeni RADU STANCA  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - parteneriat Educație prin 

Teatru  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Colegiul Național I.M.CLAIN - parteneriat educațional ÎN LUMEA 

POVEȘTILOR  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - parteneriat educațional ÎN 

LUMEA TEATRULUI  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul Tehnologic Jidvei Alba - parteneriat educațional LUMEA 

PĂPUȘILOR VII  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU Ighiu, Gradinița cu 

program normal Ighiu, ISJ Alba - parteneriat educațional PRIETENII LUI PRICHINDEL  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba - 

parteneriat educațional GESTURI PENTRU TOȚI  
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• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu program sportiv Alba Iulia - proiect educațional 

PRIETENIE FĂRĂ LIMITE  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul de Cultură AUGUSTIN BENA Alba - parteneriat spectacol 

artistic  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Universitatea "1 decembrie 1918" Alba Iulia - parteneriat LUMINI! 

CAMERĂ! PUBLICITATE! , Ed. V  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Centrul de Cultură AUGUSTIN BENA Alba - parteneriat proiect 

ÎNTRE DOUĂ LUMI  

• Parteneriat în cadrul turneului național MANIFEST PENTRU DIALOG organizat de Teatrul National 

Radu Stanca Sibiu cu spectacolul ANTISOCIAL  

• Parteneriat în cadrul proiectului COPII MIGRAȚIEI - turneu de teatru educațional în Transilvania, 

spectacolul Familia Offline  

 2016 
1. GESTURI PENTRU TOTI  

 Acest proiect a continuat și în acest an oferindu-se gratuit spectacole din repertoriul teatrului 

copiilor din centre de plasament, şcoli ajutătoare, leagăne de copii și persoanelor cu dizabilități. S-au 

prezentat astfel spectacole în cadrul următoarelor evenimente: Ziua Copilului 1 iunie, Ziua Națională a 

României 1 decembrie , Festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, Moş Crăciun.  

2. POVEŞTI NOI PENTRU COPII 

 Premierele anului 2016 au fost POVESTEA LUI MUCK CEL MIC și MAGAZINUL CU 

JUCĂRII. Prin acest program a continuat montarea a 2 titluri noi care au intrat în repertoriul teatrului.  

3. FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU POVEȘTI ALBA IULIA  

 În anul 2016 FITAB a ajuns la cea de-a XI-a ediție. Pe parcursul celor 11 ani festivalul a crescut 

în calitate, imagine și public oferind în continuare un program care se adresează tuturor vârstelor. S-a 

păstrat formatul evenimentului conținând: spectacole de teatru pentru copii și adulți, concerte, ateliere de 

creație, conferințe de presă, lansari carte, conferințe, expoziții însumând un număr total de 53 de 

evenimente.  

4. CARAVANA CU PĂPUŞI  

 Au fost prezentate următoarele spectacole: POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, MAGAZINUL 

CU JUCĂRII, CINCI BĂIEȚI TOȚI ISTEȚI, URSULEȚUL ȘI ANOTIMPURILE. Prin acest program a 

continuat ceea ce eu numesc activitatea de bază a teatrului și anume prezentarea spectacolelor proprii la 

sediu și în deplasare.   

5. EXPERIENŢE TEATRALE 

 Prin acest program spectacolele teatrului au fost selecționate la festivalurile de teatru din țară și 

străinătate. Prezenţa la aceste evenimente creşte vizibilitatea teatrului, actorii au oportunitatea de a juca în 

faţa altui public decât cel albaiulian, dar şi de a viziona cât mai multe spectacole din ţară şi străinătate 

invitate în cadrul festivalurilor. 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU GULLIVER, Galați 

• FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU PENTRU COPII „ARLECHINO 66 – CARAVANA 

POVEŞTILOR” Brașov 

• FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU PUCK, Cluj Napoca 

• FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL TEATRULUI CONTEMPORAN DE ANIMATIE IMPULS, 

București  

• IZMIR INTERNATIONAL PUPPET DAYS, Turcia 

• FESTIVALUL PENTRU COPII ARCADIA ÎN CETATE, Oradea 

 Remarc că în anul 2016 au fost obținute premii la toate concursurile festival la care s-a participat 

cu spectacolele teatrului: PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU ATMOSFERA 

SPECTACOLULUI - POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi 

şi Marionete „PUCK”, Cluj Napoca; - PREMIUL PENTRU ORIGINALITATE SCENOGRAFICĂ, 

Festivalul Internațional de Animație Gulliver, Galați; - PREMIUL PENTRU ORIGINALITATEA 

CULTURII OBIECTELOR cu spectacolul POVESTEA LUI MUCK CEL MIC, Festivalului internaţional 

al teatrului contemporan de animaţie - ImPuls București. 

 În anul 2016 managerul teatrului și secretarul literar au participat în Franța la festivalul Avignon 

OFF ca selecționeri pentru festivalul Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia ed. 2017.   

6. RELUAREA POVEȘTILOR 

 În cadrul acestui proiect se reiau spectacole a căror premieră a avut loc în stagiunile anterioare. Se 

actualizează distibuțiile și se refac decorurile acolo unde este cazul. Pe parcursul anului 2016 s-au reluat 

spectacolele: Cinci băieți toți isteți,  Ursulețul și anotimpurile.  

7. ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI DE ANIMAȚIE 

 În 2016 a continuat aniversarea acestei zile importante în teatrul de animație. Inițial programul s-a 

numit O POVESTE ÎNTR-O POEZIE. În cadrul evenimentului a fost prezentat spectacolul POVESTEA 
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LUI MUCK CEL MIC. Copiilor le-au fost prezentate păpușile din spectacol și modul de mânuire al 

acestora.  

8. TEATRU GAZDĂ 

Au avut loc următoarele proiecte, parteneriate, colaborări:  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia - proiect educațional 

”Educație prin teatru”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj, Jud. Alba – proiect 

educativ  ”Educație prin teatru”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Mircea Baritchi-Gradea PFA – acord de parteneriat pentru 

organizarea spectacolului „Miniaturi coregrafice”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Serviciul Public de Asistență Socială Cugir și Centrul Social 

Multifuncțional pentru persoane cu nevoi speciale Vinerea Jud. Alba – parteneriat educațional „Gesturi 

pentru toți”. 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Palatul Copiilor Alba Iulia – acord de parteneriat în cadrul 

evenimentului „Zilele Teatrului Pentru Copii – Lucian Blaga, ediția a IX-a” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL și Liceul de Arte ”Regina Maria” – acord de parteneriat în cadrul 

evenimentului „Veronica... pleacă în vacanță”.  

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Inspectoratul Școlar al Județului Alba, G.P.P „Dumbrava 

Minunată” – program educațional „Mici actori în devenire” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Alba 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Viorica Samson Manea, eveniment dedicat Zilei 

Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități „O seară de iarnă cu poeme, povești și muzică” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Asociația „Lumea ștrumfilor” Alba Iulia – spectacolul      

„ Carnavalul toamnei” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia –  

spectacolele: „Diversitate în Transilvania„ și „Punți între tradiții și culturi” 

• Teatrul de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia – 

spectacolul: Între două lumi, ediția a VIII-a, „O călătorie muzicală în istorie” 

 

2. Concluzii: 

 Consider că toate programele propuse au fost realizate. Întreg proiectul managerial a fost 

construit pe resursele umane și logistica existentă, spațiile în care își desfășoară activitatea, comunitatea 

căreia i se adresează, încadrându-se în politica culturală propusă de ordonatorul principal de credit, C.J. 

Alba.  

 În vederea îmbunătățirii activității instituției propun următoarele:  

• reabilitarea clădirii teatrului pentru a oferi condiții optime de lucru personalului angajat  

• crearea unui spațiu viu și atractiv pentru publicul spectator  

• montarea de noi spectacole valoroase din punct de vedere artistic, într-o manieră modernă în acord cu 

realitățile contemporane 

• colaborări cu regizori și scenografi valoroși din punct de vedere al realizărilor artistice (Cristian Pepino, 

Gabriel Apostol, Todor Valov, Eugenia Tărășescu Jianu) 

• consolidarea imaginii teatrului ca instituție de repertoriu cu spectacole dedicate copiilor printr-un 

repertoriu complex cu titluri din literatura românească și universală   

• prezență constantă în cadrul festivalurilor de teatru naționale și internaționale   

• alinierea la standarde europene privind dotările, echipamentele și calitatea serviciilor culturale oferite 

• perfecționarea personalului teatrului 

• organigrama și statul de funcții ar trebui modificate prin angajarea de specialiști în cadrul 

compartimentelor artistic și de scenă. Mai exact actori, maestru lumini, sculptor.    

• promovarea continuă a creației teatrale românești la nivel local, regional, național, internațional 

• dezvoltarea FITAB prin conferințe, o diversitate mai mare de spectacole și ateliere 

• crearea de noi proiecte cultural-educative adresate copiilor prin ateliere de creație, spectacole lectură 

• consolidarea relațiilor instituționale cu Inspectoratul Școlar Județean care să faciliteze implementarea 

proiectelor teatrului în școli și grădinițe 

• evaluarea spectacolelor existente în repertoriu în vederea readaptării acestora la calitatea reprezentației 

de la premieră și schimări de distribuție acolo unde este cazul  

• asigurarea accesului la actul artistic a copiilor cu dizabilități și a categoriilor defavorizate 

• promovarea instituției la nivel internațional prin participări la gale, târguri de spectacole, networking 

 

  2.1. Reformularea mesajului, după caz; 

- nu este cazul 
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  2.2. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

Principalele direcții de acțiune întreprinse au fost:  

• montarea de spectacole atractive pentru copii prin: muzică originală, diverse tehnici de mânuire, 

scenografie spectaculoasă și regie artistică originală  

• strategia repertorială cuprinde titluri din literatura românească și universală  

• textele adaptate pentru vârstele grupului țintă  

• ateliere de creație în care participanții descoperă și se familiarizează cu elemente ce stau la baza unui 

spectacol:  

- atelier de scenografie 

- atelier de critică teatrală 

- atelier de mânuire păpuși  

- atelier de actorie  

• adaptarea programului festivalului în funcție de cerințele publicului cu evenimente care se adresează 

tuturor vârstelor.  

• realizarea de parteneriate cu instituții de cultură pentru a oferi publicului o gamă mai largă de 

evenimente atractive și de calitate (concerte, expoziții, lansări de carte) 

• formarea gustului estetic a publicului țintă care va deveni spectatorul de teatru dramatic 

 

C. ANALIZA ORGANIZĂRII INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ŞI/SAU 

DE REORGANIZARE, DUPĂ CAZ: 

 

  1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente; 

 Măsurile de organizare internă luate au vizat orice decizie în interesul instituției implementată 

de către manager în urma consultării cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. În perioada raportată 

s-au luat următoarele tipuri de măsuri prin:  

• decizii:  

- de punere în scenă a noilor premiere 

- reluare spectacol  

- de inventariere a patrimoniului Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia 

- promovări în grade și trepte profesionale 

- recuperarea zilelor libere 

- deplasări la festivaluri în țară și străinătate  

- suspendare contract de muncă (concediu pentru creșterea copilului) 

- note interne 

- constituiri comisii 

- sancționări   

- elaborarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial inclusiv elaborarea 

procedurilor formalizate pe activități 

- concursuri pe post  

- participări la cursuri de formare profesională  

- încetare, începere, suspendare, reluare activitate (contracte individuale de muncă),  

- trecere la altă gradație de vechime în muncă 

- selecție dosare pentru arhivare 

- acordare salar de bază minim brut pe țară  

- transfer pe post 

- creștere salarială 

- numire șef serviciu artistic-scenă 

- achiziționare materiale și servicii 

- delegare responsabilități  

- numiri  

• întâlniri cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic consemnate prin procese verbale   

 

  2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 În perioada raportată s-a modificat Regulamentul de Ordine Interioară care a fost luat la 

cunoștință și semnat de către toți angajații teatrului. Ulterior s-a modificat Regulamentul de Organizare și 

Funcționare care a fost aprobat de către C.J. Alba și adus la cunoștință salariaților. Toate modificările au 

fost făcute pentru o mai bună funcționare a teatrului, corelate cu modificările făcute în Statul de Funcții, 

Organigrama teatrului la care s-au adăugat modificări legislative.  

 În următoarea perioadă de management voi reanaliza ROI, ROF, fișe post împreună cu colectivul 

teatrului. Acolo unde va fi cazul se vor face modificări pentru ca instituția să se adapteze la nevoile 

actuale.  
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  3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau 

externalizate; 

 Conducerea Teatrului de Păpuși PRICHINDEL Alba Iulia este asigurată de către manager, 

contabil șef și șef serviciu artistic în colaborare cu Consiliul Administrativ și Consiliul Artistic. 

Organismele colegiale de conducere au conlucrat optim și au implementat în perioada raportată proiectele 

cuprinse în contractul de management aferent perioadei, în baza resurselor bugetare alocate de către C.J. 

Alba și prin fonduri proprii în urma încasărilor din bilete, închiriere sală și aparatură. Analizând resursa 

umană existentă constat un deficit major de personal artistic și de specialitate (regizor artistic, sculptor, 

scenograf, butafor, garderobier). De aceea s-a externalizat de fiecare dată echipa formată din regizor 

artistic - sculptor - scenograf - compozitor. Tot dintr-un deficit de personal s-au externalizat și serviciile 

care țin protecţia muncii și PSI.  

 

  4. Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei, 

propuneri de îmbunătăţire; 

Teatrul beneficiază de următoarele spații:  

• sala de spectacol 

• cabină sunet și lumini 

• studio înregistrări 

• sală de protocol, repetiții și vizionări video 

• atelier croitorie 

• atelier tâmplărie, 

• regie tehnică 

• birou impresari   

• atelier maestru lumini 

• magazie păpuși 

• magazie decor 

• birou contabilitate 

• birou secretariat literar 

• birou director 

• 1 grup sanitar 

• curte interioară 

 Propuneri de îmbunătățire:  

• sala de spectacol: trebuie schimbat sistemul de încălzire și iluminat, mocheta, cortina, scaunele 

(sunt deteriorate), trebuie lărgită scena cu 4 m către public, sonorizarea și luminile de spectacol adaptate 

a noua sală, renovarea pereților și a tavanului   

• cabină sunet și lumini: reîmbunătățite  

• studio înregistrări: adus la standarde actuale din punct de vedere tehnic 

• sală de protocol, repetiții și vizionări video: refăcută complet și adaptată cu mobiler adecvat 

activităților care se desfășoară în ea  

• atelier croitorie: trebuie montat într-un spațiu mai mare, cel existent fiind prea mic 

• atelier tâmplărie: adaptat cerințelor teatrului printr-un nou mobilier, aparatură performantă, 

tencuit și zugrăvit  

• regie tehnică: renovat 

• birou impresari: renovat  

• atelier maestru lumini: renovat 

• magazie păpuși: renovat și adaptat patrimoniului actual al teatrului  

• magazie decor: renovat și adaptat patrimoniului actual al teatrului  

• birou contabilitate: renovat și mobilat corespunzător 

• birou secretariat literar: renovat și mobilat corespunzător 

• birou director: renovat și mobilat corespunzător  

• 1 grup sanitar: renovat  

• curte interioară: recondiționată   

 După o scurtă analiză a tuturor spațiilor existente acestea trebuie toate renovate și readaptate la 

nevoile și cerințele actuale. Nemaifiind reabilitat total din 1952, doar cu mici modificări în anul 2000, 

clădirea teatrului trebuie să beneficieze urgent de o reabilitare totală. În momentul de față toate spațiile 

sunt cu igrasie, acoperișul teatrului trebuie refăcut total pentru că plouă în clădire. Sistemele de încălzire 

și iluminat trebuie refăcut total, momentan ele nu funcționează optim și produc costuri foarte mari. Fațada 

teatrului este deteriorată complet. Toate aceste aspecte au fost consemnate într-un necesar și o notă 

justificativă care au fost aprobate de către C.J.Alba în proiectul de reabilitare a teatrului care va începe cu 

anul 2017. Noua clădire va aduce în plus:  
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        • foyer destinat publicului  

 • garderobă  

 • grup sanitar destinat publicului și adaptat persoanelor cu dizabilități  

 • camere dedicate colaboratorilor (regizor, scenograf, etc.) care vor reduce cheltuielile de cazare 

cu colaboratorii  

 • fațada teatrului renovată complet  

 • cabine pentru actori  

  

 5. Viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuităţii procesului managerial. 

 Instituția teatrului funcționează pe baza ROF și ROI, proceduri și fișa postului care cuprinde 

responsabilitățile fiecărui angajat în parte. Delegarea reprezintă din acest punct de vedere un instrument la 

îndemâna managerului pe care acesta îl implementează doar în situații de necesitate bine argumentate. În 

lipsa managerului contabilul șef și șef serviciu artistic scenă preiau atribuțiile managerului. 

Responsabilitatea delegării se face prin decizii scrise și comunicate părților în timp util.   

 D. ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI: 

 Situaţia economico-financiară a instituţiei pentru perioada analizată 2013 – 2015 se prezintă 

echilibrat, atât la venituri cât și la cheltuieli. Situaţiile financiare anuale au fost întocmite conform 

reglementărilor legale și înaintate în termen Consiliului Judeţean Alba.  

  Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

 

  1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie: 

        1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii), bugetul de cheltuieli 

(personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital); 

   Din datele anuale raportate de Teatrul de Păpuşi Prichindel Alba Iulia privind realizarea bugetelor 

de venituri si cheltuieli se desprind următoarele informaţii: 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 

- lei - 

Indicator Program Realizat Pondere (%) 

Total venituri, din care: 1.404.000 1.273.120 90,68 

- Venituri proprii 

d.c  

a)venituri dn activitatea 

de baza 

b) venituri din alte 

activitati 

124.000 

 

 

91.000 

 

33.000 

123.120 

 

 

90.844 

 

32.276 

99,29 

 

 

99,83 

 

97,81 

- Subventii 1.280.000 1.150.000 89,84 

- Alte venituri 0 0 0 

Total cheltuieli, din care: 1.404.000 1.273.120 90,68 

- Cheltuieli de 

personal 

476.500 476.097 99,92 

- Cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

797.500 797.023 99,40 

- Cheltuieli de 

capital 

130.000 0 0 

 

 In anul 2013 instituţia a realizat indicatorii financiari în proporţie de 90,68% atât la venituri cât și 

la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 89,84% în cifre absolute fiind o diminuare cu 

130.000 lei. Ponderea cea mai mare a nerealizării programului de cheltuieli o deţin cheltuielile de capital 

ca urmare a neefectuării lucrărilor la clădirea instituţiei, suma de 130.000 lei fiind restituită ordonatorului 

principal de credite, respectiv Consiliului Judeţean Alba. 

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 

- lei- 

Indicator Program Realizat Pondere (%) 

Total venituri, din care: 1.265.800 1.260.302 99,57 

- Venituri proprii 

a)venituri dn activitatea 

103.800 

 

103.800 

 

100 
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de baza 

b) venituri din alte 

activitati 

99.033 

 

4.767 

99.033 

 

 4.767 

100 

 

100 

- Subventii 1.162.000 1.156.502 99,53 

- Alte venituri    

Total cheltuieli, din care: 1.265.800 1.260.302 99,57 

- Cheltuieli de 

personal 

498.000 493.778 99,15 

- Cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

723.800 723.000 99,89 

- Cheltuieli de 

capital 

44.000 43.524 98,92 

 

 In anul 2014 instituţia a realizat indicatorii financiari în proporţie de 99,57% atât la venituri cât și 

la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 99,53% în cifre absolute fiind o diminuare cu 

5.498 lei, suma de 5,498 lei fiind restituită ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliului 

Judeţean Alba. 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015 

- lei- 

Indicator Program Realizat Pondere (%) 

Total venituri, din care: 2.170.000 1.393.940 64,42 

- Venituri proprii 

a)venituri dn activitatea 

de baza 

b) venituri din alte 

activitati 

100.000 

 

92.000 

 

  8.000 

124.052 

 

116.902 

 

  7.150 

124,05 

 

127,07 

 

89,38 

- Subventii 2.070.000 1.269.888 61,35 

- Venituri din 

valorificarea 

unor bunuri ale 

institutiilor 

publice 

0 1.639 1.639 

Total cheltuieli, din care: 2.170.000 1.393.940 64,42 

- Cheltuieli de 

personal 

517.000 488.412 94,47 

- Cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

829.400 785.199 94,67 

- Cheltuieli de 

capital 

823.600 120.329 14,61 

 

 In anul 2015 instituţia a realizat indicatorii financiari în proporţie de 64,42% atât la venituri cât și 

la cheltuieli. Subvenţiile au fost încasate în proporţie de 61,35% în cifre absolute fiind o diminuare cu 

800.112 lei. Ponderea cea mai mare a nerealizării programului de cheltuieli o deţin cheltuielile de capital 

ca urmare a neefectuării lucrărilor la clădirea instituţiei, suma de 800.112 lei fiind restituită ordonatorului 

principal de credite, respectiv Consiliului Judeţean Alba. Se menţionează că s-au încasat venituri din 

valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, respectiv s-a casat autobuzul și s-au  încasat sume din 

casare, respectiv suma de 1.639 lei.                                   

 

  2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele 

indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la 

instituţie: 
 

 Pentru anul 2013  - lei - 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gesturi pentru toți 1000 1000  

2 Povești noi pentru copii (premiere) 33000 114722  

3 Prefața Festivalul Internațional de 

Teatru ”Povești” 

80000 36200 economii 
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4 Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

458000 456888 economii 

5 Caravana cu păpuși 658000 620866 economii 

6 Experiențe teatrale 5500 5232  

7 Reluarea poveștilor 14500 38212  

8 O poveste într-o poezie 0 0  

9 Teatru gazdă-parteneriate 0 0  

 Total 1178000 1.273.120  

   

Pentru anul 2014  - lei - 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gesturi pentru toți 1000 1000  

2 Povești noi pentru copii (premiere) 100000 100000  

3 Prefața Festivalul Internațional de 

Teatru ”Povești” 

16269 16269  

4 Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

427897 427897  

5 Caravana cu păpuși 637194 637194  

6 Experiențe teatrale 21389 21389  

7 Reluarea poveștilor 0 0  

8 O poveste într-o poezie 0 0  

9 Teatru gazdă-parteneriate 0 0  

 Total 1.203.749 1.203.749  

   

Pentru anul 2015  - lei - 

Nr. 

Crt. 

Programul / Proiectul Devizul 

estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Gesturi pentru toți 500 500  

2 Povești noi pentru copii (premiere) 71000 70241  

3 Festivalul Internațional de Teatru 

”Povești” 

540000 510977  

4 Caravana cu păpuși 693500 688973  

5 Experiențe teatrale 41000 1445  

6 Reluarea poveștilor 4000 2600  

7 O poveste într-o poezie 0 0  

8 Teatru gazdă-parteneriate 0 0  

 Total 1.350.000 1.274.736  

  

 Din analiza tabelelor de mai sus reiese faptul că programele și proiectele au fost realizate în limita 

devizelor estimate, cu unele economii, dar și cu depăşiri, de unde rezultă necesitatea creşterii sumelor 

estimate pentru perioada următoare, în condiţiile creşterii complexităţii noilor proiecte propuse. 

 

       3. Soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 

  3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de 

tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii info 

documentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife practicate: preţ 

întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi 

practicate; 

        3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

  3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi publice locale 

 Din  datele furnizate în caietul de obiective nu se poate identifica structura cheltuielilor pe surse 

de venit. Având în vedere ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor, după cum se vede în tabelul 

de mai jos: 
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Indicator Anul 2013 Pondere în 

total 

Anul 2014 Pondere in 

total 

Anul 2015 Pondere in 

total 

Total venituri, din 

care: 

1.273.120 100% 1.260.302 100% 1.393.940 100% 

- Venituri 

proprii 

123.120 9,67% 103.800 8,23% 124.052 8,90% 

- Subvenţii 1.150.000 90,33 1.156.502 91,77 1.269.888 91,10% 

 

Se poate estima următoarea influența surselor de venituri proprii în categoria de cheltuieli: 

 

Indicator Anul 2013 Grad de 

acoperire 

din surse 

proprii 

Anul 2014 Grad de 

acoperire 

din surse 

proprii 

Anul 2015 Grad de 

acoperire 

din surse 

proprii 

Total cheltuieli, din 

care: 

1.273.120 123.120 1.260.302 103.800 1.393.940 124.052 

- Cheltuieli de 

personal 

476.097 0 493.778 0 488.412 0 

- Cheltuieli cu 

bunuri și 

servicii 

797.023 123.120 723.000 103.800 785.199 124.052 

- Cheltuieli de 

capital 

0 0 43.524 0 120.329 0 

 

 Astfel s-a respectat art. 21 din Ordonanţa 21/2007 privind instituţiile și companiile de spectacol 

sau concerte, precum și desfăşurarea activităţii de impresariat artistic astfel cheltuielile necesare realizării 

programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii 

acordate de la buget respectiv bugetul Consiliul Judeţean Alba, cheltuielile de personal se asigură din 

subvenţii acordate de la bugetul local respectiv Consiliul Judeţean Alba. Cheltuielile necesare pentru 

întreţinerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenţii acordate de la buget, sau 

din venituri proprii și din alte surse. 

   

  4. Soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 

 

  4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

 Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015 

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli de 

personal 

476.500 476.097 498.000 493.778 517.000 488.412 

Pondere cheltuieli, 

din total cheltuieli 

33,94% 37,43% 39,34% 39,18% 23,82% 35,04% 

 

  4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015 

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli de 

capital 

130.000 0 44.000 43.524 823.600 120.329 

Pondere cheltuieli, 

din total cheltuieli 

9,26% 0 3,48% 3,45% 37,95% 8,63% 

 

  4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie; 

Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015  
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Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli de 

personal 

476.500 476.097 498.000 493.778 517.000 488.412 

Ponderea cheltuielilor 

cu salariile din 

subvenţii / alocaţii 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 

Indicator 

 

prevăzut realizat prevăzut realizat prevăzut realizat 

2013 2014 2015  

Total cheltuieli, din 

care: 

1.404.000 1.273.120 1.265.800 1.260.302 2.170.000 1.393.940 

- Cheltuieli 

efectuate în 

cadrul 

raporturilor 

contractuale 

100.000 97.562 100.000 98.817 272.000 271.794 

Pondere cheltuieli, 

din total cheltuieli 

7,12% 7,66% 7,90% 7,84% 12,53% 19,50% 

 

  4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

  a) din subvenţie; 

  b) din venituri proprii. 

 

Indicator 2013 2014 2015 

Cheltuieli pe beneficiar, 

din care: 

76,83% 70,38% 69,17% 

- Din subvenţie 7,43% 5,80% 6,16% 

- Din venituri 

proprii 

 

69,40% 

 

64,58% 

 

63,01% 

 

E. STRATEGIA, PROGRAMELE ŞI PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA 

MISIUNII SPECIFICE A INSTITUŢIEI, CONFORM SARCINILOR FORMULATE DE 

AUTORITATE: 

  Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 

 

  1. Viziune;  

 Propun câteva direcții:  

• Reabilitarea clădirii teatrului  

 Reabilitarea are ca scop maximizarea funcționalității clădirii. Noua arhitectură va oferi publicului 

un spațiu primitor și cald precum și posibilități de a dezvolta proiectele teatrului. Doresc să oferim un 

spațiu viu, unde contactul spectatorului cu teatrul sa continue și după terminarea spectacolului în toate 

formele de expresie, în locurile cu acces către public. Noul spațiu va oferi condiții optime de lucru pentru 

angajații teatrului. Renovarea integrală va începe în anul 2017 și va fi finalizată în anul 2018. Activitatea 

teatrului va depinde în mare măsură de finalizarea acestui proiect.  

• Repertoriul  

 Fiind o instituție de repertoriu aceasta trebuie să aibă o listă complexă de spectacole care să 

conțină titluri din literatura românească și universală. Repertoriul actual al teatrului trebuie reconstruit 

ținând cont de analiza pe care am făcut-o asupra a ceea ce există. Deși a cuprins titluri importante acestea 

nu se mai pot juca nici relua din cauza distribuțiilor care nu mai există în unele cazuri în procent de 80-90 

%. Consider că titlurile clasice, care se vor regăsi în conceptul repertoriului propus, stau la baza formării 

copilului, ca și spectator de teatru.   

• Continuitatea proiectelor  

 Pentru următoarea perioada de patru ani de management voi ține cont de proiectele de succes ale 

teatrului care s-au derulat pe parcursul anilor anteriori, ca de exemplu continuarea și dezvoltarea 

Festivalului Internațional de Teatru POVEȘTI Alba Iulia, atelierele de creație adresate copiilor și 

adolescenților, spectacole gratuite pentru copii din centre de plasament și persoane cu dizabilități și 

continuarea montării de noi spectacole.  
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• Latura artistică și educațională a proiectelor  

 Fiind singura instituție profesionistă din județ de acest gen care se adresează cu predilecție 

copiilor, teatrul trebuie să țină cont și de latura educativă a spectacolelor produse mai ales că acestea se 

adresează micilor spectatori. Spectacolul de teatru trebuie să fie unul pe înțelesul publicului său, să fie 

atractiv prin funcția sa ludică dar totodată să producă și un efect educativ în concordanță cu perioada în 

care trăim. Atelierele de creație reprezintă o metodă pozitivă prin care teatrul poate contribui la 

dezvoltarea personală a micului spectator.  

• Îmbunătățirea promovării și activității de PR  

 • Îmbunătățiri privind identitatea vizuală a instituției și a acțiunilor de promovare ale acesteia 

pentru publicul beneficiar.    

 • Realizarea unei mascote care să completeze imaginea și identitatea vizuală a teatrului în contact 

cu publicul.    

 • Îmbunătățirea vizibilității în mass-media, la nivelul afișajului outdoor și indoor.  

 • Realizarea unei reclame luminoase care să fie în concordanță cu noua clădire 

 • Personalizarea clădirii teatrului în funcție de evenimente 

• Parteneriate și colaborări  

 Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia trebuie totodată să rămână o prezență vie și activă în viața 

culturală a comunității. Dincolo de producția și prezentarea de spectacole teatrul este deschis oricăror 

colaborări și parteneriate inițiate de alte instituții, asociații culturale sau inițiative private. Prin această 

deschidere teatrul rămâne un partener serios și implicat în contextul cultural actual sprijinind logistic și 

uman propunerile valoroase externe. 

 Viziunea este centrată pe producție, prezentare și deschidere culturală implementată în 

programele și proiectele propuse pe perioada de management.    

  Obs.: Propunerea managerială sub aspectul viziunii va depinde de reabilitarea clădirii teatrului 

care va presupune mutarea în alte spații pentru o perioadă de timp.  

 

  2. Misiune;  

 Misiunea Teatrului de Păpuşi Prichindel este de a educa prin artă publicul spectator şi  de a 

promova arta spectacolului precum şi  stimularea  schimburilor culturale dintre zone şi ţări. Crearea de 

spectacole de teatru proprii pentru copii folosind cu predilecţie arta animaţiei dar şi alte modalităţi de 

expresie teatrală fac parte din specificul instituţiei. Un aspect important al misiunii teatrului este acela de 

a fi primul formator al publicului de copii care va deveni viitorul public de teatru dramatic având astfel o 

mare responsabilitate în construirea gustului estetic care îl pregătește în dezvoltarea lui culturală.   

 Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi contemporane se 

regăseşte în spectacolele teatrului. Totodată Teatrul de Păpuşi iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe 

culturale în domeniul educaţiei formativ – artistice.  

 

  3. Obiective (generale şi specifice);  

• Valorificarea optimă a potențialului artistic a artiștilor din cadrul instituției 

• Continuarea tradiției artei de animație   

• Exploatarea fondului de dramaturgie națională și universală clasică și contemporană  

• Stimularea inovației și creativității 

• Diversificarea ofertei culturale  

• Creșterea gradului de acces și participarea publicului la viața culturală  

• Consolidarea imaginii instituționale cu un loc bine definit în peisajul cultural al județului Alba  

• Cultivarea și educarea permanentă a publicului realizând astfel atragerea unui număr cât mai mare de 

spectatori  

•  Promovarea creațiilor proprii la nivel local, regional, național și internațional  

• Menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale dar și prin 

organizarea la Alba Iulia a unui festival de anvergură valorificând astfel potențialul artistic și contribuind 

la promovarea județului 

• Alinierea la standardele europene privind clădirea teatrului, echipamentele instituției, promovare, 

marketing, mediatizare 

 

  4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management presupune implementarea 

programelor și a proiectelor propuse în interesul beneficiarilor teatrului și se bazează pe următoarele 

deziderate:   

•  Promovarea teatrului de animație în spectacolele pentru copii 

•  Elaborarea unui repertoriu echilibrat care să cuprindă genuri diferite de spectacole în limba română și 

non verbale  
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•   Protejarea patrimoniului cultural 

•  Integrarea şi menţinerea în circuitul cultural naţional şi internaţional a producțiilor teatrului  

•  Susţinerea creativităţii, asigurarea celor mai bune condiţii pentru dezvoltarea personalităţilor şi evoluţia 

participanţilor la actul artistic 

•   Armonizarea nevoilor culturale ale beneficiarilor cu nevoile de afirmare şi evoluţie ale creatorilor de 

teatru  

•    Promovarea teatrului la nivel național și internațional 

•   Transformarea teatrului, după reabilitare, într-un spațiu dedicat artelor.    

 

   5. Strategia şi planul de marketing conțin: 

 A. Strategia de marketing:  

•  Viziunea teatrului 

•  Misiunea teatrului   

•  Obiectivele specifice   

•  Programele și proiectele teatrului   

•  Prezentarea și vânzarea proiectelor teatrului către public  

•  Buget   

•  Analiza SWOT  

•  Beneficiari   

•  Mediul socio-cultural în care își desfășoară activitatea teatrul  

•  Stabilirea mesajului pe care îl transmitem fiecărui grup țintă, adaptat 

•  Alegerea canalele de comunicare și respectarea programărilor momentul ales din planul de comunicare 

•  Alegerea elementelor grafice cele mai potrivite evenimentelor teatrului și grupului țintă 

•  Implementarea mesajului pe care vrem să îl transmitem în materialele de promovare 

•  Înțelegerea de către echipa de implementare a instituției a planului stabilit       

  

 B. Planul de marketing: 

Organizare 
•  Stabilirea momentului în care începe promovarea evenimentului 

Planul de comunicare:  

•  comunicate de presă clare în transmiterea mesajului  

•  promovarea spectacolelor din repertoriul teatrului direct în școli și grădinițe prin prezența impresarilor 

teatrului care vor prezenta afișul și caietul de sală al spectacolului 

•  conferințe de presă  

•  conceperea și realizarea afișelor pentru premierele teatrului și pentru celelalte evenimente destinate 

publicului trebuie să fie atractive ca imagine și să transmită toate informațiile (ex.: titlul evenimentului, 

regie, scenografie, distribuție, locul, ora, data, sala, etc.) 

•  actualizarea continuă a canalelor de promovare pe internet: site, facebook, canal youtube  

•  materiale de promovare: flayer, invitație, banner, mesh, obiecte personalizate (pixuri, tricouri, insigne, 

etc.), caiet program, caiet sală, spot radio/tv, ziar de eveniment  

Planificări ale proiectelor teatrului 

•  anuale    

•  lunare  

•  săptămânale  

 

  6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management: 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

- spectacole proprii la sediul instituției  

2. CARAVANA CU PĂPUȘI  

- spectacole proprii în deplasare  

3. PREMIERE 

- producții noi de spectacole  

4. RELUĂRI 

- reluări ale spectacolelor montate în anii anteriori   

5. EXPERIENȚE TEATRALE  

- participare cu spectacole proprii la festivaluri naționale și internaționale  

6. INTERCONNECT  

- conectare la rețelele de festivaluri naționale și internaționale sau alte evenimente culturale în beneficiul 

teatrului      

7. FITAB  
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- organizarea festivalului internațional de teatru la Alba Iulia 

8. GESTURI PENTRU TOȚI  

- spectacole proprii gratuite  

9. PRICHINDFEST  

- zile speciale  

10. WHORKSHOP PRICHINDEL  

- ateliere de teatru  

11. TEATRU GAZDĂ  

- găzduirea altor proiecte decât cele ale teatrului  

12. TOGETHER  

- platformă de proiecte teatrale destinate artiștilor debutanți 

13. AM O IDEE  

- concursuri pe diferite teme destinate copiilor 

14. MUZEUL LUI PRICHINDEL  

- expunerea păpușilor teatrului într-un spațiu adecvat  

15. PRIETENII LUI PRICHINDEL  

- discuții cu copii ale reprezentanților ISU, Poliția Română, cadre medicale, Salvamont înainte de 

spectacolele teatrului  

16. ROMÂNIA 100 

- un pachet de evenimente care să facă parte din strategia culturală propusă de C.J. Alba pentru 

sărbătorirea a 100 de ani de România în anul 2018     

17. SPECTACOLE LECTURĂ  

- prezentarea unor povești din programa de învățământ sub forma unor spectacole lectură urmate de 

discuții cu copii și cadrele didactice. Aceste activități au loc la sediul teatrului și sunt dedicate copiilor  pe 

segmente de vârstă: 3-5 ani, 6-10 ani, 11-14 ani.   

 

  7. Proiectele din cadrul programelor: 

1. Programul: CASA POVEȘTILOR  

Proiecte:  

 • Ora de teatru 
2. Programul: CARAVANA CU PĂPUȘI  

Proiecte:  

 • Vin artiștii !   

3. Programul: PREMIERE  

Proiecte: 

 • Povești noi pentru copii  

Obs.: Politica repertorială pe care doresc să o implementez în următoarea perioadă de management ține 

cont de personalul artistic, preferințele publicului, reconstrucția repertoriului actual și introducerea unor 

titluri noi din literatura românească și universală sau repunerea în scenă a unor spectacole cu titlu de 

premieră. Propuneri de spectacole în premieră:  

- Mica vrăjitoare 

- Sânziana și Pepelea 

- Pasărea măiastră  

- Soacra cu trei nurori  

- Capra cu trei iezi  

- Alba ca zăpada și cei șapte pitici       

- Gulliver în țara piticilor  

- Spărgătorul de nuci  

4. Programul: RELUĂRI     

Proiecte: 

 • Spectacole de odinioară  

Obs.: Studiind repertoriul actual al teatrului și personalul artistic consider că următoarele spectacole pot 

fi reluate. Pentru ca ele să fie redate publicului este nevoie de înlocuiri în distribuții. Analizând aceste 

aspecte propun următoarele reluări:  

- Ursulețul și anotimpurile 

- Micii mușchetari  

- Prințesa Zulufina 

- Zulenka 

- După melci  

- Povestea lui Muck cel Mic 

 - Universul din lanterna magică  
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- Magazinul cu jucării  

5. Programul: EXPERIENȚE TEATRALE  

Proiecte: 

 • Prichindel la festival !   

6. Programul : INTERCONNECT 

Proiecte:  

 • Network   

7. Programul: FITAB  

Proiecte:  

 • Ediția 12  

 • Ediția 13 

 • Ediția 14 

 • Ediția 15 

8. Programul: GESTURI PENTRU TOȚI  

Proiecte:   

 • Spectacolele lui Prichindel   

Obs.: Toate spectacolele din repertoriul teatrului vor fi prezentate gratuit în urma planificării.  

9. Programul : PRICHINDFEST   

Proiecte:     

 • Ziua mondială a teatrului de animație  

 • Ziua internațională a copilului  

10. Programul: WORKSHOP PRICHINDEL  

Proiecte:     

 • Micul actor 

11. Programul: TEATRU GAZDĂ  

Proiecte:    

 • Scena ta 

12. Programul: TOGETHER  

Proiecte:    

 • Debut  

Obs.: Crearea unei platforme prin care dăm șansă tinerilor artiști debutanți să prezinte oferte de proiecte 

teatrale. Acestea vor fi analizate de un juriu de specialitate și cel mai bun proiect va fi găzduit, susținut și 

finanțat de către Teatrul de Păpuși Prichindel.     

13. Programul: AM O IDEE  

Proiecte: 

 • Mascota lui Prichindel (Concurs desene pe o tema dată pentru școlari) 

 • Scrie o poveste! (Concurs dramaturgie pe o tema dată pentru liceeni)  

 • Spectacolul în cuvinte (Recenzii scrise de liceeni în urma vizionării spectacolelor de teatru din 

cadrul programelor teatrului) 

14. Programul: MUZEUL LUI PRICHINDEL 

Proiecte:  

   • Expoziție păpuși 

Obs.: Identificarea unui spațiu în centrul istoric al orașului unde să fie expuse păpuși din patrimoniul 

teatrului nostru dar și al altor teatre colaboratoare. Astfel va crește vizibilitatea teatrului. Acesta poate fi 

dezvoltat în timp cu proiecții ale spectacolului teatrului, spectacole lectură, lansări de carte pentru cei 

mici.  

15. Programul: PRIETENII LUI PRICHINDEL 

Proiecte:  

   • Să învățăm împreună !      

Obs.: În colaborare cu ISU, Poliția Română, cadre medicale, Salvamont vom organiza discuții directe cu 

copii înainte de spectacolele de teatru în care reprezentanți ai acestor instituții îi vor învăța pe copii cum 

să fie în siguranță și cum să se comporte în anumite situații.    

16. ROMÂNIA 100 

Proiecte:  

   • Pasărea Măiastră 

   • Sânziana și Pepelea 

   • Soacra cu trei nurori  

   • Capra cu trei iezi  

   • Punguța cu doi bani  

 

16. SPECTACOLE LECTURĂ 
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Proiecte:  

   • Amintiri din copilărie 

   • Fabule 

   • Domnul Goe 

 

  8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei 

- parteneriate cu școli și grădinițe 

- participări în cadrul evenimentelor culturale locale  

 

   F. PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 

PUBLICE DE CULTURĂ, CU O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI 

ALOCATE DE CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A VENITURILOR INSTITUŢIEI CE POT 

FI ATRASE DIN ALTE SURSE  

 Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare și de subordonare, au obligaţia, prin 

manager, să organizeze, să gestioneze și să conducă activitatea instituţiei, pe baza cererii definite de 

autoritate. In cazul unei instituţii de spectacole, cererea din partea autorității este, dincolo de un 

management financiar ireproşabil, satisfacerea nevoilor culturale ale comunității. Managerului îi revine 

sarcina de a oferi soluţii concrete în vederea atingerii obiectivelor și sarcinilor. 

 Managerul utilizează fondurile publice respectând dispoziţiile legale cu caracter imperativ, acest 

lucru decurgând din faptul că ordonatorul de credite administrează patrimoniul teatrului și fonduri publice 

în baza unui mandat. Respectarea mandatului și a dispoziţiilor legale incidente actelor de gestiune, trebuie 

controlată. Controlul financiar preventiv propriu este integrat în sfera răspunderii manageriale. Toate 

operaţiunile specifice angajării, lichidării și ordonanţării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de 

credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate. Organizarea controlului 

financiar preventiv intern, intră în competența ordonatorului de credite și se bazează pe principiul 

separării compartimentelor care iniţiază operaţiunea, compartimente care rămân responsabile pentru 

realizarea, regularitatea și legalitatea operaţiunilor. 

 Având în vedere aceşti factori se caută criteriul oportunităţii cheltuirii banilor publici. După 

stabilirea oportunităţii urmează faza lichidării cheltuielilor, fază în procesul execuţiei bugetare în care se 

verifică existența angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică 

condiţiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste 

operaţiunile respective. 

 Se urmăreşte eficacitatea cheltuirii, adică rezultate maxime cu costuri minime. Înainte de a angaja 

și de a utiliza fondurile instituţiei, managerul trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile 

unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei și 

eficienței cheltuielilor. In acest scop utilizarea fondurilor financiare trebuie să fie precedată de o evaluare 

care să asigure faptul că rezultatele obţinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate. Suportul esenţial 

pentru succesul demersului artistic este dat de dimensionarea corectă, atragerea, constituirea și alocarea 

fondurilor în concordanță cu evoluţia activităţilor preconizate. 

 Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o 

bună execuție financiara prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii și eficienței în 

utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public. 

 Toate acestea se pot realiza ţinând cont de: 

- Minimalizarea costului resurselor alocate prin atingerea rezultatelor estimate ale activităţii 

desfăşurate de către instituţie, cu menţinerea calităţii corespunzătoare acestor rezultate 

- Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre 

efectul proiectat și rezultatul efectiv al activităţii respective 

- Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate 

- Descoperirea și mobilizarea rezervelor interne 

- Întărirea autonomiei economico-financiare și creşterea eficienței economice 

- Identificarea rezervelor interne de îmbunătăţire a activităţii instituţiei din punct de vedere al 

utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare. 

 

  1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului: 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul  

2019 

Anul 

2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

 

1.a. Venituri proprii, din care: 

4.632.000 

 

 

1.875.500 

 

 

1883.000 

 

 

1.883.000 
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    1.a.1. venituri din activitatea de bază 

    1.a.2. surse atrase 

    1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. Subvenții / alocații 

1.c. Alte venituri 

60.000 

 

 

4.572.000 

 

70.000 

 

 

1.805.500 

100.000 

 

 

1.783.000 

110.000 

 

 

1.773.000 

2. TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care: 

    2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

    2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 

    2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

    2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

    2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

    2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

4.632.000 

 

770.000 

616.000 

154.000 

952.000 

728.000 

      0 

124.000 

100.000 

2.910.000 

1.875.500 

 

862.500 

690.000 

172.500 

963.000 

728.000 

   5.000 

130.000 

100.000 

  50.000 

1.883.000 

 

862.500 

690.000 

172.500 

970.500 

 735.500 

   5.000 

130.000 

100.000 

  50.000 

1.883.000 

 

862.500 

690.000 

172.500 

970.500 

735.500 

   5.000 

130.000 

100.000 

  50.000 

 

  2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

  2.1. la sediu: 25 000  

  2.2. în afara sediului: 40 000  

 

  3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 

Nr. 

Crt

. 

Program 
Scurtă descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

programului 

Denumire

a 

proiectulu

i 

Buget 

prevăzut pe 

program (lei) 

 

Primul an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

3 

(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru 
7.000  

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 

(titluri din 

repertoriu)   

Vin artiștii 

! 
7.000 

3 PREMIERE 

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și prezentarea 

lor către public 

2 

(titluri noi) 

Povești noi 

pentru 

copii 

160.000 

4 RELUĂRI 

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul teatrului 

montate în anii trecuți 

1 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară 

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu producții 

proprii în festivaluri 

naționale și 

internaționale de teatru, 

având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 

(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 
35.000 

6 INTERCONNECT 
Conectarea la ceea ce se 

întâmplă din punct de 
4 Network  3000 
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vedere teatral în țară și 

străinătate prin 

vizionarea spectacolelor, 

participări la conferințe 

etc.  

7 FITAB  

Festivalul Internațional 

de Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere de 

creație, proiecții.  

1 Ediția 12 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului sunt 

prezentate gratuit 

copiilor din centrele de 

plasament, școli 

ajutătoare și persoanelor 

cu dizabilități 

2 

(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel  

300 

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului de 

animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii și 

cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială 

a teatrului 

de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

 

Al doilea an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

3 

(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru 
7.000  

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 

(titluri din 

repertoriu)   

Vin artiștii 

! 
7.000 

3 PREMIERE  

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și prezentarea 

lor către public 

2 

(titluri noi) 

Povești noi 

pentru 

copii 

160.000 

4 RELUĂRI  

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul teatrului 

montate în anii trecuți 

2 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară  

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE Participarea cu producții 4 Prichindel 35.000 
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proprii în festivaluri 

naționale și 

internaționale de teatru, 

având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

(selecții în 

festivaluri) 

la festival! 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce se 

întâmplă din punct de 

vedere teatral în țară și 

străinătate prin 

vizionarea spectacolelor, 

participări la conferințe 

etc.  

4 Network 3000 

7 FITAB  

Festivalul Internațional 

de Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere de 

creație, proiecții. 

1 Ediția 13 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului sunt 

prezentate gratuit 

copiilor din centrele de 

plasament, școli 

ajutătoare și persoanelor 

cu dizabilități 

3 

(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel 

500 

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului de 

animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii și 

cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială 

a teatrului 

de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

10 PRIETENII LUI PRICHINDEL 

În colaborare cu ISU, 

Poliția Română, cadre 

medicale, Salvamont 

vom organiza discuții 

directe cu copiii înainte 

de spectacolele de teatru 

în care reprezentanți ai 

acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să 

fie în siguranță și cum să 

se comporte în anumite 

situații.    

4 

(număr de 

acțiuni)     

Să învățăm 

împreună ! 
0 

 

Al treilea an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

3 

(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru  
7.000  
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premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 

(titluri din 

repertoriu)   

Vin artiștii 

! 
7.000 

3 PREMIERE 

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și prezentarea 

lor către public 

2 

(titluri noi) 

Povești noi 

pentru 

copii 

160.000 

4 RELUĂRI 

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul teatrului 

montate în anii trecuți 

2 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară 

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu producții 

proprii în festivaluri 

naționale și 

internaționale de teatru, 

având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 

(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 
35.000 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce se 

întâmplă din punct de 

vedere teatral în țară și 

străinătate prin 

vizionarea spectacolelor, 

participări la conferințe 

etc.  

4 Network 3000 

7 FITAB  

Festivalul Internațional 

de Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere de 

creație, proiecții. 

1 Ediția 14 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului sunt 

prezentate gratuit 

copiilor din centrele de 

plasament, școli 

ajutătoare și persoanelor 

cu dizabilități 

3 

(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel 

500 

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului de 

animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii și 

2 

Ziua 

mondială 

a teatrului 

de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

500 
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cadre didactice nală a 

copilului 

10 WORKSHOP PRICHINDEL 

Ateliere de teatru 

adresate copiilor din 

grădinițe și școli 

1 
Micul 

actor  
6.000 

11. TEATRU GAZDĂ 

Implicarea teatrului în 

proiecte culturale create 

de alte instituții (teatre, 

școli, grădinițe, licee, 

centre de cultură, 

biblioteci, etc.) găzduind 

produsele acestora 

oferind suport în funcție 

de necesitate.  

În funcție de 

solicitări. 

Din caietul 

de obiective 

putem să 

previzionăm 

un număr de 

5 

parteneriate  

Scena ta 0 

12 PRIETENII LUI PRICHINDEL 

În colaborare cu ISU, 

Poliția Română, cadre 

medicale, Salvamont 

vom organiza discuții 

directe cu copiii înainte 

de spectacolele de teatru 

în care reprezentanți ai 

acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să 

fie în siguranță și cum să 

se comporte în anumite 

situații.    

4 

(număr de 

acțiuni)     

Să învățăm 

împreună !      
0 

13 AM O IDEE 

Concurs desene pe o 

temă dată pentru școlari 

 

Concurs dramaturgie pe 

o temă dată pentru 

liceeni 

 

Recenzii scrise de 

liceeni în urma 

vizionării spectacolelor 

de teatru din cadrul 

programelor teatrului 

3 

Mascota 

lui 

Prichindel 

 

Scrie o 

poveste! 

 

Spectacolu

l în cuvinte 

1500 

 

Al patrulea an de management 

 

1. CASA POVEȘTILOR  

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări la 

sediul teatrului pentru 

școli și grădinițe 

3 

(titluri din 

repertoriu) 

Ora de 

teatru  
7.000  

2 CARAVANA CU PĂPUȘI 

Prezentarea 

spectacolelor din 

repertoriul teatrului, 

premiere și reluări în 

județ pentru școli și 

grădinițe 

2 

(titluri din 

repertoriu)   

Vin artiștii 

! 
7.000 

3 PREMIERE 

Producția de noi 

spectacole pentru 

dezvoltarea 

repertoriului, 

diversificarea ofertei 

culturale și prezentarea 

lor către public 

2 

(titluri noi) 

Povești noi 

pentru 

copii  

160.000 
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4 RELUĂRI 

Reluarea spectacolelor 

din repertoriul teatrului 

montate în anii trecuți 

2 

(titluri 

reluate) 

Spectaco-

le de 

odinioară 

5.000 

5 EXPERIENȚE TEATRALE 

Participarea cu producții 

proprii în festivaluri 

naționale și 

internaționale de teatru, 

având caracter 

competitiv sau 

necompetitiv 

4 

(selecții în 

festivaluri) 

Prichindel 

la festival! 

35.000 

 

6 INTERCONNECT 

Conectarea la ceea ce se 

întâmplă din punct de 

vedere teatral în țară și 

străinătate prin 

vizionarea spectacolelor, 

participări la conferințe 

etc.  

4 Network 3000 

7 FITAB  

Festivalul Internațional 

de Teatru Povești Alba 

Iulia se adresează 

tuturor categoriilor de 

vârstă. Programul 

cuprinde spectacole de 

teatru, expoziţii, 

recitaluri, concerte, 

lansări de carte, 

conferințe și ateliere de 

creație, proiecții. 

1 Ediția 15 500.000 

8 
GESTURI PENTRU TOȚI  

 

Spectacolele teatrului, 

premiere și reluări, din 

repertoriul teatrului sunt 

prezentate gratuit 

copiilor din centrele de 

plasament, școli 

ajutătoare și persoanelor 

cu dizabilități 

2 

(număr de 

spectacole 

prezentate) 

Spectaco-

lele lui 

Prichindel 

500  

9 PRICHINDFEST 

Aniversarea zilei 

mondiale a teatrului de 

animație prin 

prezentarea unui 

spectacol de teatru cu 

păpuși, prezentarea 

păpușilor, decorurilor, 

discuții libere cu copii și 

cadre didactice 

2 

Ziua 

mondială 

a teatrului 

de 

animație 

 

Ziua 

internațio-

nală a 

copilului 

500 

10 WORKSHOP PRICHINDEL 

Ateliere de teatru 

adresate copiilor din 

grădinițe și școli 

1 
Micul 

actor  
6.000 

11. TEATRU GAZDĂ 

Implicarea teatrului în 

proiecte culturale create 

de alte instituții (teatre, 

școli, grădinițe, licee, 

centre de cultură, 

biblioteci, etc.) găzduind 

produsele acestora 

oferind suport în funcție 

de necesitate.  

 

În funcție de 

solicitări. 

Din caietul 

de obiective 

putem să 

previzionăm 

un număr de 

5 

parteneriate 

Scena ta 0 

12 PRIETENII LUI PRICHINDEL În colaborare cu ISU, 4 Să învățăm 0 
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Poliția Română, cadre 

medicale, Salvamont 

vom organiza discuții 

directe cu copiii înainte 

de spectacolele de teatru 

în care reprezentanți ai 

acestor instituții îi vor 

învăța pe copii cum să 

fie în siguranță și cum să 

se comporte în anumite 

situații.    

(număr de 

acțiuni)     

împreună !      

13 AM O IDEE 

Concurs desene pe o 

temă dată pentru școlari 

 

Concurs dramaturgie pe 

o temă dată pentru 

liceeni 

 

Recenzii scrise de 

liceeni în urma 

vizionării spectacolelor 

de teatru din cadrul 

programelor teatrului 

3 

Mascota 

lui 

Prichindel 

 

Scrie o 

poveste! 

 

Spectaco-

lul în 

cuvinte 

1500  

 

Obs.: pentru perioada de management 2017 - 2020 am propus o serie de programe care cuprind proiecte 

de dezvoltare și evoluție a instituției. Programul minimal cuprinde strict programele care pot fi 

implementate ținând cont de resursele umane și logistice actuale. Implementarea tuturor programelor 

propuse dar și a programului minimal depind de mai mulți factori care pot influența realizarea sau nu a 

acestora:  

•  reabilitarea teatrului  

•  aprobarea de către C.J. Alba a programelor și proiectelor  

•  dezvoltarea echipei teatrului. De ex.: personalul artistic este format la ora actuală din 5 actori.  

•  reanalizarea programului anual la începutul fiecărui an împreună cu reprezentanții C.J. Alba care 

ar putea aduce modificări programului minimal  

•  strategia culturală a județului 

•  alte programe/proiecte  ale C.J. Alba.  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii  al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

  - proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 22694 din 21 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din aparatul 

de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 

 - solicitarea nr. 13614 din 29 noiembrie 2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 21382 din 29 noiembrie 2016; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Alba nr. 178 din 11 

noiembrie 2015 şi nr.70 din 28 aprilie 2016 cu privire la aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine public și de avizul favorabil împreună cu amendamentul Comisiei de specialitate nr. 

6 Sănătate și protecție socială; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a şi 91 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- art. 41 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenţă profesională asistenţilor sociali; 

- art. 26 alin. 3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, prin transformarea unor funcţii contractuale, după cum urmează:  

I. La Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se modifică poziţia 

„nr. 67” şi poziţia „nr. 66
 
“, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

66 Inspector de specialitate I S  2 

67 Inspector de specialitate II S  0 

II. La Serviciul de evaluare complexă pentru copii, se modifică poziţia „nr. 108” şi poziţia „nr. 

107”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

107 Asistent social principal SSD;S  5 

108 Asistent social practicant SSD;S  0 

III. La serviciul protecţie de tip familial copii, se modifică poziţia „nr. 136”, poziţia „nr. 137”, 

poziţia „nr. 138” și poziţia „nr. 139”, după cum urmează:  

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

136 Asistent social principal SSD;S  9 

137 Asistent social specialist SSD;S  6 

138 Asistent social practicant SSD;S  4 

139 Asistent social debutant SSD;S  1 

IV. La Casa de tip familial nr.3 Abrud se modifică poziţia „nr. 226” şi se introduce o poziţie 

nouă „nr. 225
1
”, după cum urmează: 
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Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

225
1
 Asistent social debutant SSD;S  1 

226 Educator principal M  3 

V. La Locuinţa Protejată pentru persoane cu handicap nr.14 Abrud se modifică poziţia „nr. 

238” şi poziţia „nr. 237”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

237 Educator principal M  5 

238 Educator  M  2 

VI. La Centrul de primire în regim de urgenţă “Pinocchio” Alba Iulia se modifică poziţia 

„nr. 272” şi se introduce o poziţie nouă „nr. 271
1
”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

271
1
 Asistent social principal SSD;S  1 

272 Asistent social specialist SSD;S  0 

VII. La Centrul de Plasament de tip familial Mănărade se modifică poziţia „nr. 367” şi se 

introduce o poziţie nouă „nr. 366
1
”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

366
1
 Asistent social principal SSD;S  1 

367 Asistent social specialist SSD;S  0 

VIII. La Casa de tip familial nr. 4 Blaj se modifică poziţia „nr. 373” și se introduce o poziţie 

nouă „nr. 372
1
”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

372
1
 Asistent medical PL  1 

373 Asistent medical debutant PL  0 

IX. La Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova se modifică poziţia „nr. 469” şi se introduce o 

poziţie nouă „nr. 468
1
”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

468
1
 Inspector de specialitate I S  1 

469 Inspector de specialitate II S  0 

X. La Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr.13 Gârbova se modifică poziţia 

„nr. 489” şi se introduce o poziţie nouă „nr. 488
1
”, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea funcţiei Clasa/studii Gradul Număr de posturi 

488
1
 Educator principal M  1 

489 Educator  M  0 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, Direcţiei juridică şi relaţii publice; Direcţiei dezvoltare şi bugete și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

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

Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a 

efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, 

proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, ca 

urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către această unitate sanitară; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a 

unui bun imobil, proprietate publică a Județului Alba, aflat în administrarea Spitalului Județean de 

Urgență Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații capitale de către această unitate 

sanitară; 

- raportul de specialitate nr. 22641/21 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba 

Luând în considerare: 

- solicitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nr. 19095/14 decembrie 2016, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 22172/14 decembrie 2016; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16016/19 octombrie 2016, privind 

lucrarea “Reparaţii  capitale instalații sanitare, termice, fluide medicale-corpuri de clădire A+B din 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”; 

- contractul de administrare a unor imobile aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, 

încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrat sub nr. 1324-

1479/2004. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit c, art. 91 alin. 4 lit. a şi art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 867-870 din Noul Cod Civil (Legea nr.287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare) 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale aprobate prin H.G. nr. 1031/1999; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

   Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului imobil „Corp spitalizare 700 paturi 

cuplat cu fosta Policlinică”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, de la 40.546.147,82 lei la 41.049.453,46 lei, ca urmare a efectuării unor lucrări de 

reparații  capitale la Secția Chirurgie și Urologie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.  

 Art. 2. Anexa la Contractul de administrare nr.1324–1479/2004 încheiat între Consiliul Judeţean 

Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod corespunzător. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.    

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                            PREŞEDINTE                              SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                          Ion DUMITREL                                                  Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi 

modificarea suprafeţelor după caz cu referire la opt Cărţi Funciare aparţinătoare drumului 

judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a Judeţului Alba 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale pentru repoziţionarea, 

rectificarea limitelor şi modificarea suprafaţelor după caz cu referire la opt Cărţi Funciare aparţinătoare 

drumului judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a judeţului Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale 

pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi modificarea suprafaţelor după caz cu referire la opt Cărţi 

Funciare aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a judeţului Alba; 

- raportul de specialitate nr. 22680/21 decembrie 2016 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- Documentaţiile tehnice cadastrale pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi modificarea 

suprafaţelor după caz cu referire la opt Cărţi Funciare aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în 

proprietatea publică a Judeţului Alba, identificate prin: C.F. 91845 Aiud nr. cad. 91845; C.F. 70461 

Rîmeț nr. cad. 70461; C.F. 70455 Rîmeț nr. cad. 70455; C.F. 70453 Rîmeț nr. cad. 70453; C.F. 70557 

Ponor nr. cad 70557; C.F. 70558 Ponor  nr. cad. 70558; C.F. 71014 Mogoș nr. cad. 71014; C.F. 71347 

Bucium nr. cad. 71347, documentaţii realizate de S.C. DENISA GEO-TOP-STAR S.R.L. Sebeş, 

înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 22661/21 decembrie 2016; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. c şi art. 119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba – Anexa nr. 1, poziţia cu nr. 54; 

- Ordinului nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 

carte funciară. 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. DENISA GEO-TOP-

STAR S.R.L. pentru repoziţionarea, rectificarea limitelor şi modificarea suprafaţelor după caz cu referire 

la opt Cărţi Funciare aparţinătoare drumului judeţean DJ 107I, aflat în proprietatea publică a Judeţului 

Alba, identificate prin: C.F. 91845 Aiud nr. cad. 91845; C.F. 70461 Rîmeț nr. cad. 70461; C.F. 70455 

Rîmeț nr. cad. 70455; C.F. 70453 Rîmeț nr. cad. 70453; C.F. 70557 Ponor nr. cad 70557; C.F. 70558 

Ponor  nr. cad. 70558; C.F. 71014 Mogoș nr. cad. 71014; C.F. 71347 Bucium nr. cad. 71347, potrivit 

anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. (1) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 91845 Aiud nr. cad. 91845, menţionat la 

art. 1, de la suprafaţa de 191193 mp., la suprafaţa reală de 193111 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

(2) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70461 Rîmeț nr. cad. 70461, menţionat la art. 1, 

de la suprafaţa de 46234 mp., la suprafaţa reală de 46567 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

(3) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70455 Rîmeț nr. cad. 70455, menţionat la art. 1, 

de la suprafaţa de 62603 mp., la suprafaţa reală de 63379 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

(4) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70453 Rîmeț nr. cad. 70453, menţionat la art. 1, 

de la suprafaţa de 19954 mp., la suprafaţa reală de 20194 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

(5) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70557 Ponor nr. cad. 70557, menţionat la art. 1, 

de la suprafaţa de 13068 mp., la suprafaţa reală de 13202 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

(6) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 70558 Ponor nr. cad. 70558, menţionat la art. 1, 
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de la suprafaţa de 89310 mp., la suprafaţa reală de 90664 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

 (7) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 71014 Mogoș nr. cad. 71014, menţionat la art. 

1, de la suprafaţa de 171562 mp., la suprafaţa reală de 174099 mp., rezultată în urma măsurătorilor; 

(8) Se aprobă modificarea suprafeţei asupra C.F. 71347 Bucium nr. cad. 71347, menţionat la art. 

1, de la suprafaţa de 167192mp., la suprafaţa reală de 169638 mp., rezultată în urma măsurătorilor;  

Art. 3. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Aiud, înscrierea în Cartea 

Funciară a modificărilor prezentate la art. 2 alin. 1-6 şi a dreptului proprietate în favoarea Judeţului Alba 

ca bun aparținător domeniului public al Județului Alba; 

Art. 4. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea 

Funciară a modificărilor prezentate la art. 2 alin. 7-8 şi a dreptului proprietate în favoarea Judeţului Alba 

ca bun aparținător domeniului public al Județului Alba; 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul 

aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

PREŞEDINTE,     SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

             Ion DUMITREL              Vasile BUMBU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul Alba și unitățile 

administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I în vederea promovării și 

implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul 

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 

nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 

 

             Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

             Luând în dezbatere :  

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul 

Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I în vederea promovării și 

implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - 

Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2; 

          - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat 

încheiat între UAT Județul Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I 

în vederea promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești 

- Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ” în cadrul 

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 

apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2; 

- raportul de specialitate comun nr. 22693/21 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete, 

Direcției juridică și relații publice și Direcției gestionarea patrimoniului din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de prevederile: 

- Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pe perioada 2014-2020; 

- Ghidului solicitantului - condiţii generale pentru accesarea fondurilor, POR 2014-2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, POR 2014-2020, Axa 

prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1., aprobat prin Ordinul nr. 3161/6 decembrie 2016 al ministrului 

dezvoltării regionale și administrației publice; 

- adresei nr. 21746/22 decembrie 2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei de 

specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

             Având în vedere prevederile: 

-  art. 14 și art. 91 alin. 1 lit. b şi e, art. 91 alin. 3 lit.d și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT Județul Alba - lider de 

proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - 

partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării 
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și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 

Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bîrlești - Mogoș - Valea Albă - 

Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu) ”   în cadrul Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte 

nr. POR 2016/6/6.1/2, conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 180 din 10 

octombrie 2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I în vederea 

promovării și implementării în comun a Proiectului “Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus-Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – 

Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” 

în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale 

prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, apel de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/1, îşi încetează aplicabilitatea. 

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

semneze toate actele necesare promovării proiectului. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Aiud, 

Consiliului local al comunei Bucium, Consiliului local al comunei Mogoș, Consiliului local al comunei 

Ponor, Consiliului local al comunei Rîmeț,  Direcției juridică și relații publice, Direcției dezvoltare și 

bugete și Direcției gestiunea patrimoniului din aparatul  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 252 

Alba Iulia, 23 decembrie 2016 
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Anexa la Hotărârea  

al Consiliului Județean Alba nr. 252 din 23 decembrie 2016 

 

               ROMÂNIA                               ROMÂNIA                                 ROMÂNIA 

         JUDEȚUL ALBA                  MUNICIPIUL AIUD              COMUNA BUCIUM 

CONSILIUL JUDEȚEAN            CONSILIUL LOCAL             CONSILIUL LOCAL 

 

 

          ROMÂNIA                                      ROMÂNIA                             ROMÂNIA 

  COMUNA MOGOȘ                       COMUNA PONOR               COMUNA RÎMEȚ 

CONSILIUL LOCAL                    CONSILIUL LOCAL          CONSILIUL LOCAL 

 

 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - 

Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” 
 

Art. 1. Părţile 

1. UAT Județul Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1, județul 

Alba, codul fiscal 4562583, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

Cont solicitant, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X 

Trezoreria Municipiului Alba Iulia 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………  

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………   

 Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………… 

Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanţare. 

2. UAT Municipiul Aiud, cu sediul în municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, codul fiscal 

4613636, având calitatea de Partener 2 

Cont solicitant/partener, cod IBAN: RO25TREZ24A840301580101X 

Trezoreria Aiud 

Cont pentru cerere de plată, cod IBAN: ……………………  

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

Cont pentru cerere de rambursare , cod IBAN: ……………………   

 Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: ………………… 

Conturile pentru cererile de plată şi cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării 

contractului de finanţare. 

3. UAT Comuna Bucium, cu sediul în comuna Bucium, str. Principala  nr.25, codul fiscal 

4561979, având calitatea de Partener 3 

4. UAT Comuna Mogoş, cu sediul in comuna Mogoş, str. Principala nr.3A, codul fiscal 

4562460, având calitatea de Partener 4 

5. UAT Comuna Ponor, cu sediul in comuna Ponor, str. Principala nr.84, codul fiscal 4650197, 

având calitatea de Partener 5 

6. UAT Comuna Rîmeţ, cu sediul in comuna Rîmeţ, str. Principala nr.1, codul fiscal 4562389, 

având calitatea de Partener 6 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 

activităţilor aferente Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - 

Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, care este depus în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară nr.6 - “Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională” Prioritatea de investiție 6.1. „Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, apel 

de proiecte POR 2016/6/6.1/2,  precum și pe durata de valabilitate a contractului de finanțare.  
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(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 

Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.1. Pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesară proiectului de 

investiţii – 599.980,66 lei (inclusiv TVA); 

I.2. Obţinerea avizelor, autorizaţiilor, alte documente – 181.268,17 lei (inclusiv 

TVA); 

I.3. Elaborarea cererii de finanţare – 0,00 lei; 

 

Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare: 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în 

termenul indicat de către Organismul Intermediar – 0,00 lei; 

II.3. Pregătirea PT – 84.678,54 lei (inclusiv TVA); 

II.4. Încheierea contractului de finanţare 

II.5. Managementul proiectului – 0,00 lei: 

        - desemnarea personalului din aparatul de specialitate în vederea constituirii 

echipei de implementare a proiectului; 

        - asigurarea managementului proiectului; 

        - asigurarea corespondenţei cu Organismul Intermediar/Autoritatea de 

Management; 

        - colaborarea cu ceilalți parteneri în activităţile în care aceştia sunt implicaţi 

în implementarea proiectului. 

II.6. Organizarea achiziţiilor publice pentru servicii de consultanţă, servicii de 

audit, execuţie lucrări, servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de 

şantier autorizaţi, servicii de proiectare şi execuţie lucrări de relocare utilităţi, 

servicii de informare şi publicitate – 20.208,14 lei (inclusiv TVA); 

II.7. Managementul execuţiei investiţiei şi administrarea contractului de execuţie 

- monitorizarea derulării contractului de consultanţă, asigurarea cheltuielilor 

aferente contractului – 903.141,52 lei (inclusiv TVA); 

II.8. Execuţia lucrărilor – 185.291.429,47 lei (inclusiv TVA): 

- monitorizarea derulării contractului de execuţie a lucrărilor; 

- asigurarea circulaţiei pe drumurile publice aflate în proprietatea/ 

administrarea/folosinţa UAT Judeţul Alba, în cazul devierii circulaţiei rutiere ca 

urmare a desfăşurării lucrărilor de execuţie la poduri sau alte lucrări pe traseul 

DJ 107I, pe perioada de implementare a proiectului; 

- asigurarea cheltuielilor aferente contractului; 

- cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

II.9. Proiectarea şi execuţia lucrărilor de relocare a utilităţilor – monitorizarea 

derulării contractului, asigurarea cheltuielilor aferente contractului,  cheltuieli 

diverse şi neprevăzute – 831.091,43 lei (inclusiv TVA); 

II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi - 

monitorizarea derulării contractului, asigurarea cheltuielilor aferente contractului 

– 1.431.048,96 lei (inclusiv TVA); 

II.11. Asistenţă tehnică proiectant - monitorizarea derulării contractului,  

asigurarea cheltuielilor aferente contractului – 117.264,22 lei (inclusiv TVA); 

II.12. Recepţia lucrărilor – 0,00 lei; 

II.13. Activitatea de informare și publicitate – 156.840,00 lei (inclusiv TVA);  

II.14. Auditarea proiectului - punerea la dispoziție a auditorului de înscrisuri și 

date necesare auditării proiectului, monitorizarea derulării contractului, 

asigurarea cheltuielilor aferente contractului – 80.000,00 lei (inclusiv TVA); 

II.15. Monitorizare şi raportare - întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare 

intermediare şi finale – 0,00 lei; 

II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 

proiectului – 0,00 lei; 
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II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale – 0,00 

lei;  

 

Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzută la alin. (2) - 3.937.594,17 lei;  

 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după finalizarea 

proiectului, pe tronsoanele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Alba; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partener 2 Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.3. Elaborarea cererii de finanţare – 0,00 lei; 

 

Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare: 

 

Asigurarea contribuției la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, 

prevăzută la alin. (2); - 258.686,24 lei 

 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în 

termenul indicat de către Organismul Intermediar – 0,00 lei; 

II.5. Managementul proiectului - desemnarea reprezentanţilor partenerului în 

relaţia cu liderul de parteneriat în legătură cu implementarea activităţilor 

proiectului – 0,00 lei; 

II.6. Organizarea achiziţiilor publice - sprijinirea liderului de parteneriat în 

pregătirea documentaţiei de atribuire şi întocmirea răspunsurilor la eventualele 

solicitări de clarificare la documentele de atribuire, aferente achiziţiei pentru 

execuţia lucrărilor – 0,00 lei; 

II.8. Execuţia lucrărilor – 0,00 lei: 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului de 

execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, în 

vederea asigurării unor condiţii optime de implementare a proiectului; 

- Asigurarea circulaţiei pe drumurile publice aflate în proprietatea/ 

administrarea/folosinţa UAT Municipiul Aiud, în cazul devierii circulaţiei 

rutiere ca urmare a desfăşurării lucrărilor de execuţie la poduri sau alte 

lucrări pe traseul DJ 107I, pe perioada de implementare a proiectului; 

II.12. Recepţia lucrărilor – 0,00 lei; 

II.13. Activitatea de informare și publicitate – 0,00 lei; 

 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Asigurarea structurii de operare şi întreţinere a drumului după finalizarea 

proiectului, pe tronsonul aflat în administrarea Consiliului local Aiud; 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

Partenerii 3, 4, 5 și 

6  

Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 

I.3. Elaborarea cererii de finanțare – 0,00 lei; 

 

Activităţi realizate după depunerea cererii de finanţare: 

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în 

termenul indicat de către Organismul Intermediar – 0,00 lei; 

II.5. Managementul proiectului - desemnarea reprezentanţilor partenerului în 

relaţia cu liderul de parteneriat în legătură cu implementarea activităţilor 

proiectului – 0,00 lei; 

II.8. Execuţia lucrărilor – 0,00 lei: 

- Participarea, prin reprezentanții desemnați, la monitorizarea modului de 

execuţie a lucrărilor, alături de reprezentanți ai liderului de parteneriat, în 
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vederea asigurării unor condiţii optime de implementare a proiectului; 

- Punerea la dispoziția proiectului a suprafețelor de teren adiacente DJ 107I, 

aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, în vederea amenajării 

intersecțiilor cu drumurile comunale pe care drumul județean le 

intersectează, conform secțiunii Drumuri laterale din cuprinsul 

Documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate - Proiect 

complex de investiții (conform anexei prezentului acord) şi în vederea 

asigurării unor condiţii optime de efectuare a lucrărilor de modernizare a 

drumului judeţean DJ 107I pe teritoriul UAT-urilor menţionate; 

- Asigurarea circulaţiei pe drumurile publice aflate în proprietatea/ 

administrarea/folosinţa UAT Comună, în cazul devierii circulaţiei rutiere ca 

urmare a desfăşurării lucrărilor de execuţie la poduri sau alte lucrări pe 

traseul DJ 107I, pe perioada de implementare a proiectului; 

II.12. Recepţia lucrărilor – 0,00 lei;  

II.13. Activitatea de informare și publicitate – 0,00 lei. 

 

Activităţi privind sustenabilitatea proiectului: 

- Păstrarea documentelor proiectului cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea 

perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

3.528.411,84 lei  - 1,86% 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile     

409.182,33 lei   - 99,67% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3.937.594,17 lei  - 

2,08%  

Partener 2 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

257.316,13 lei  - 0,14%  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

    1.370,11 lei   - 0,33%  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

258.686,24 lei  - 0,14% 

Partenerii 3, 4, 5 și 6 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  

0,00 lei    - 0,00% 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului  

0,00 lei    - 0,00% 

 

(3) Plăţi 

a) decontările  între liderul de parteneriat şi parteneri se vor efectua conform prevederilor legale 

în vigoare privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-

2020; 

b) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile partenerii vor depune la liderul de parteneriat o 

cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate 

documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia; - Nu este cazul 

c) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de management 

virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de 

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, şi în concordanță cu  valoarea corespunzătoare 

activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3 alin. (2) din acordul de 

parteneriat; 

d) liderul de parteneriat şi partenerul 2 – instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele 

necesare creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 

corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de 

parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării acestuia de ultima parte şi 

data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare dintre acestea intervine 

ultima.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 

Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii 

şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, 

sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

Obligațiile liderului de proiect 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare; 

(3) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta ceilalți parteneri cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi 

financiare; 

(4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.) trebuie 

să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 

Organismul intermediar POR;  

(5) Liderul de  parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare; - Nu este cazul 

(6) Liderul de parteneriat va înainta OI cererile de rambursare/plată, împreună cu documentele 

justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale; 

(7) În cazul în care unul din partenerii 2,3,4,5,6 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 

proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii;  

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia 

a fost cauzat prejudiciul;  

(9) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 

pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform 

legislației în vigoare;  

(10) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

 

Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 

angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, 

prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plata  pentru cheltuielile 

angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. – Nu este cazul 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 

informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 

aprobării de către AM / OI POR. 

 

Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6 

(4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. - 

Nu este cazul 

(5) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 

complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în 

scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. - Nu este cazul 

(6) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. 
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(7) Partenerii vor înainta liderului de parteneriat cererile de rambursare/plată, împreună cu 

documentele justificative, dosarele achizițiilor, rapoartele de progres etc., conform activității/activităților 

proprii din proiect. - Nu este cazul 

(8) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate 

de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 

Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau 

să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(9) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 

privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(10) Partenerul 2 este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în conformitate 

cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(11) Partenerul 2 este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 

conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 

în conformitate cu dispozițiile legale. 

(12) Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat 

în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 

verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(13) Partenerul 2 este obligat să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 

(cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(14) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul, răspunde 

solidar cu liderul de proiect.   

(15) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 

pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform 

legislației în vigoare. 

(16) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 

cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.  

(17) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(18) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 

menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Art. 7. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/extins şi natura activităţii 

pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale/ dare în 

exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă; 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de 

transfer vor fi ataşate raportului final; 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 

pentru care au fost achiziţionate. 

 

Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub 

orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă 

de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor 

contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

Art. 8. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile; 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente; 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în 7 (șapte) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

 

Semnături 
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Lider de 

proiect 

(Partener 1) 

DUMITREL Ion 

Președinte 

Consiliul Județean Alba 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 2 BADEA Iulia Adriana Oana 

Primar 

Municipiul Aiud 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 3 NAPĂU Cornel  

Primar 

Comuna Bucium 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 4 MACAVEI Mircea-Liviu  

Primar 

Comuna Mogoș 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 5 PETRUȚ Bujor 

Primar 

Comuna Ponor 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 

Partener 6 RAICA Vasile  

Primar 

Comuna Rîmeț 

 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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Anexă la Acordul de parteneriat 

 

Situația privind intersecțiile dintre drumul județean DJ 107I  

cu drumurile comunale clasate 

 

Nr. 

crt. 
Denumire drum comunal 

Nr. 

inventar 

Intersecţie cu DJ 

107I - poziţie km 

Comuna Bucium 

1 DC 88 Lupuleşti (DJ 107I)-Poieni-Stânişoara 17 km 67+910 stg  

2 DC 150 DJ 107I-Ciuculeşti 20 km 69+920 dr 

3 DC 117 Bucium (DJ 107I)-Valea Şesii-Jurculeşti-Muntari-Roşia 

Montană 

18 km 70+050 dr 

4 DC 149 DJ 107I (Buciumi Sat)-Valea Abruzei-Bisericani 19 km 76+190 stg 

Comuna Ponor 

1 DC 62 DJ 107I-După Deal-Cheia 21 km 39+880, stg 

2 DC 106 Geogel (DJ 107I)-Ponor (DJ 750C) 28 km 40+010, dr 

Comuna Rîmeț 

1 DC 230 Cotorasti(DJ 107I)-Olteni (DC233) 21 km 19+875, dr 

2 DC 128 DJ 107I-Valea Uzei 27 km 23+200, stg 

3 DC 233 Valea Uzei (DJ 107I)-Olteni 19 km 24+300, dr 

4 DC 103 DJ 107I-Valea Inzelului-Valea Făgetului 24 km 25+120, dr 

5 DC 228 Brădeşti (DJ 107I)-Floresti-Secu 10 km 29+055, dr 

6 DC 229 Brădeşti (DJ 107I)-Dealu Geoagiului 17 km 30+265, stg 

Comuna Mogoş 

1 DC 164 Bârleşti Cătun (DJ 107I)-Onceşti 20 km 45+035, stg 

2 DC 153 Cojocani (DJ 107I)-Boceşti-Bogdăneşti-Buteşti 17 km 48+960, dr 

3 DC 152 DJ 107I (Valea Barnii)-Bărbeşti  16 km 50+010, dr 

4 DC154 DJ 107I (Mogoş)-Valea Ţupilor-Valea Mlacii 18 km 56+370, stg 

5 DC 124 Mogoş (DJ 107I)-Mămăligani-Valea Geogeşti 14 km 57+390, dr 

6 DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor 31 km 57+480, stg 

7 DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile  Mogoş 

 

19 km 57+600, dr 

8 DC 225 (DJ 107I)-Valea Ţupilor 31 km 58+400, stg 

9 DC 155 Mogoş (DJ 107I)-Poienile  Mogoş 19 km 61+360, dr 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - 

Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - 

Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”  în vederea 

depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 

 

 

             Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016; 

             Luând în dezbatere :  

    - proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de 

fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”  în 

vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

              - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice faza Studiu de fezabilitate și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare 

drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești 

Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni 

- Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”  în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului 

Operaţional Regional (POR) 2014-2020; 

             - raportul de specialitate comun nr. 22691 din 21 decembrie 2016  al Direcţiei dezvoltare şi 

bugete și Direcției gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

            Ținând cont de prevederile Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Ghidul 

solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor  și Ghidul  solicitantului (varianta 

consolidată) - Condiții specifice  de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 

2016/6/6.1/2, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului; 

             Având în vedere prevederile: 

       - art. 14, art. 91 alin. 1 lit. b, 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 3 lit. d, art. 91 alin. 3 lit. f, art. 91 alin. 6 

lit. a și lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

       - art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.   

     - H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico-economice 

aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiții și lucrări de intervenții;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă documentația  tehnico-economică   a investiției „Modernizare drum județean 

DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - 

Cojocani - Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - 

Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)”, conform descrierii din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.  

 Art. 2. Se aprobă devizul general al investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud 

(DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea 

Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 

(Cerbu)”, la valoarea totală de 189.696,95111 mii lei (inclusiv TVA) echivalent  41.994,3662  mii euro, 

din care C+M 164.923,1147 mii lei(inclusiv TVA), echivalent 36.510,0316 mii euro (la cursul lei/euro 

1euro=4,5172 lei), prezentat în anexa nr.2 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 

107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - 
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Valea Barnii - Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - 

DN 74 (Cerbu)”  prezentați în anexa 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se asumă faptul  că  la momentul recepției  lucrărilor implementate prin proiectul finanțat 

prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se 

conectarea la rețeaua TEN-T.  

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete și 

Direcției gestiunea patrimoniului din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 6. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 181 din 10 

octombrie 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a  

indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - 

Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești - Geogel - Măcărești - Bîrlești Cătun - Cojocani - Valea Barnii - 

Bârlești - Mogoș - Valea Albă - Ciuculești - Bucium - Izbita - Coleșeni - Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)” 

în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul  Programului Operaţional Regional (POR) 

2014-2020, își încetează aplicabilitatea. 

Art. 7. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului 

Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Consiliului local al municipiului Aiud, Direcției 

dezvoltare și bugete și Direcției gestiunea patrimoniului și Direcției juridică și administrație publică  din 

cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 
 

 

 

 

 

Nr.  253                                                                              

Alba Iulia, 23 decembrie 2016 
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         Anexa nr.1 la Hotararea 

Consiliului Judetean Alba nr. 253/23.12.2016  

 

DESCRIEREA INVESTITIEI 

Extras din Studiul de Fezabilitate intocmit de SC EXPERT PROIECT 2002 SRL 

 

Concluziile expertizei tehnice privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii 

investitiei, precum si scenariul tehnic recomandat 
 1.Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic 
 Expertiza tehnica pentru lucrari de drum a fost elaborata in luna ianuarie 2016 de catre Dr. Ing. 

Florica PADURE, Expert Tehnic in domeniile Constructii rutiere, Drumuri (A4, B2, D), atestat MLPAT 

cu nr. 08783/2011. 

 Referitor la podurile existente pe DJ107I, Expertiza tehnica pentru acestea a fost elaborata de 

catre Ing. Alexandru TANASESCU, atestat MLPAT cu nr. 215/1992, inginer specialist poduri.  

 Situatia existenta a obiectivului de investitii este prezentata in cadrul subcapitolului 2.2.1. Starea 

tehnica, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii din 

prezenta documentatie. 

 In cadrul expertizei tehnice pentru lucrarile de drum, pentru modernizarea drumului judetean 

DJ107I, sunt propuse urmatoarele tipuri de lucrari: 

- lucrari la partea carosabila, inclusiv la acostamente; 

- lucrari la drumurile laterale; 

- lucrari de scurgere a apelor; 

- lucrari de consolidare; 

- lucrari de siguranta a circulatiei; 

- plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale. 

In ceea ce priveste podurile amplasate pe traseul DJ 107I, in cadrul expertizei tehnice sunt propuse 

urmatoarele tipuri de lucrari de remediere a degradarilor si deficientelor: 

 Poduri km 3+505 si km 63+140  

Se vor executa lucrari de reparatii si consolidare a structurilor existente ce constau in : 

- lucrari la elementele principale si secundare de rezistenta; 

- lucrari lucrari la infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi; 

- lucrari la calea podului, gurile de scurgere, trotuar, parapet pietonali si de siguranta, dispozitive 

pentru rosturi. 

- lucrari in albie, aparari de maluri, rampe de acces. 

 

 Poduri km 44+878, km 50+025, km 50+505, km 57+420, km 62+685, km 67+670, km 68+440, 

km 70+115, km 73+065, km 75+500, km 76+145, km 78+155 

Se vor executa lucrari de inlocuire a structurilor existente degradate cu poduri noi dimensionate conform 

normelor in vigoare. 

 Podet boltit de la km 40+030 cu L = 4.00 m, peste paraul Geogelului 

Se vor executa lucrari de inlocuire a structurii existente cu un pod nou dimensionat conform normelor in 

vigoare. 

 Podul de la km 10+410 peste scurgere 

Podul existent se va inlocui cu un podet dalat L = 5.00 m, date fiind configuratia vaii traversate si debitul 

scurs. 

Se considera ca prin realizarea lucrarilor propuse, sectoarele de drum vor fi aduse intr-o stare care sa 

corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume rezistenta si stabilitatea la actiuni 

statice, dinamice si seismice, siguranta si exploatarea, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea 

mediului. 

 

1.1. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse  

1.1.1.Scenarii propuse (minimum doua) 

In cadrul expertizei tehnice pentru lucrari de drumuri au fost studiate doua solutii de reabilitare a 

sectoarelor de drum studiate. 
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Solutiile de modernizare au fost stabilite pe baza evaluarii starii tehnice si a calculului de dimensionare si 

se prezinta astfel: 

 Solutia 1 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structura rutiera existenta; 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Piste de ciclisti: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II - km 3+350 – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe aproximativ 50% din 

suprafata 

- egalizare 3.00 cm grosime medie BAD 20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta si se va executa 

o structura rutiera noua. 

□ caseta km 3+350 – km 11+440: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 
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- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

 Sector III – km 24+540 – km 43+510: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector IV – km 43+510 – km 56+310: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*  – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector V - km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea; 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 35.00 cm) 

– SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.0 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

 Solutia 2 

 Sector I - km 0+000 – km 3+350: 

- demolare structura rutiera existenta; 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 
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- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare: 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 – 84 

 

Piste de ciclisti: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 20.00 cm  strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector II  –  km 3+350  – km 24+540 

□ km 3+350 – km 11+440: 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe aproximativ 50% 

din suprafata 

- egalizare 3.00 cm BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta si se va 

executa o structura rutiera noua. 

□ km 3+350 – km 11+440 caseta:  

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

-  6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 

- 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 Sector III –  km 24+540 – km 43+510 

□ km 24+540 – km 40+350: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.0 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 40+350 – km 43+510: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 
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- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-

86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

-  

 Sector IV –  km 43+510 – km 56+310: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-86, 

SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

-  

 Sector V –  km 56+310 – km 78+420 

□ km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 5.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 20.00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici – STAS 10473/2-

86, SR ENV 13282-1/2013 si STAS 6400-84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 35.00 cm) 

– SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

□ km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- structura rutiera existent 

□ km 70+650 – km 78+420 caseta: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

- 12.0 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- 35.0 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente consolidate: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

(*) – Pe zonele cu panta longitudinala mai mare de 6%, stratul de uzura va fi din beton asfaltic tip 

BAR16. 
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1.1.2.Scenariul recomandat de catre elaborator 

In functie de avantajele si dezavantajele celor doua solutii prezentate mai sus, solutia de modernizare a 

drumului judetean DJ107I recomandata de catre expert este Solutia 1 – structura rutiera supla. 

 

Avantajele scenariului recomandat 

Avantaje/dezavataje structuri rutiere suple/ structuri semirigide 

Ambele structuri rutiere rezista la solicitarile datorate traficului pentru perioada de perspectiva de 15 ani. 

 Structura rutiera semirigida prezinta dezavantaje fata de structura rutiera supla si anume: 

 amestecul de agregate naturale, ciment si apa se prepara in statii fixe; 

 este necesara protectia suprafetei stratului pentru mentinerea umiditatii; 

 executia stratului rutier superior se incepe dupa minim 7 zile, timp in care nu se poate 

circula; 

 pentru preintampinarea fenomenului de fisurare reflectiva este necesara prefisurarea 

stratului stabilizat;  

 straturile stabilizate sunt supuse la solicitari mari de intindere prin incovoiere; 

 straturile stabilizate prezinta contractii datorita prizei liantului si termice; 

 fisurile de contractii, sub actiunea traficului se dubleaza , care favorizeaza patrunderea 

apei in structura rutiera; 

 Dezavantaje structura supla: 

 agregatele naturale din alcatuirea fundatiei au o rigiditate scazuta care depinde de cea a 

pamantului de fundare si grosimea acestuia; 

 rigiditatea relativ redusa a acestor structuri rutiere determina o sensibilitate deosebita a 

capacitatii portante a acestor drumuri la variatia regimului hidrologic al terasamentelor; 

  Avantajele structurii rutiere semirigide:  

 stabilizarea cu lianti hidraulici a agregatelor naturale confera straturilor alcatuite din 

aceste materiale o rigiditate ridicata, care determina tensiuni reduse transmise la nivelul 

patului drumului;  

  Avantajele structurii rutiere suple: 

 straturile din piatra sparta amestec optimal se utilizeaza pentru drumurile cu clase de 

trafic greu si foarte greu; 

 modul de alcatuire pe principiul volumului minim de goluri, asigura o capacitate ridicata 

de preluare si de repartizare stratului suport a solicitarilor din trafic; 

 tehnologia mecanizata de executie constituie un alt argument pentru utilizarea acestui 

strat in alcatuirea drumurilor moderne. 

 

2.Date tehnice ale investitiei 

2.1.Zona si amplasamentul 

Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Centru, judetul Alba, municipiul Aiud si 

comunele: Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, drumul judetean DJ107I, tronson km 0+000 – km 78+420, 

sectoare: Sector I - km 0+000 – km 3+350, Sector II - km 3+350 – km 24+540, Sector III – km 24+540 – 

km 43+510, Sector IV – km 43+510 – km 56+310 si Sector V – km 56+310 – km 78+420. 

2.2.Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 

Din certificatului de urbanism nr. 103/ 04.05.2016 emis de Consiliul Judetean Alba rezulta urmatoarele:  

• Dreptul de proprietate asupra imobilului: domeniul public al judetului Alba aflat in administrarea 

Consiliului Judetean Alba, domeniul public al municipiului Aiud si comunelor Rimet, Ponor, 

Mogos si Bucium, aflat in administrarea consiliilor locale   

• Folosinta actuala a terenului: drum judetean DJ 107I, drumuri de interes local si drumuri locale  
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2.3.Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 

intravilan/ extravilan 

Conform certificatului de urbanism nr. 103/ 04.05.2016 emis de Consiliul Judetean Alba, terenul se afla 

partial in intravilanul si partial in extravilanul localitatilor Aiud, Rimet, Ponor, Mogos si Bucium, judetul 

Alba.  

Destinatia stabilita conform PUG si RLU aprobate ale municipiului Aiud si comunelor Rimet, Ponor, 

Mogos, Bucium: terenul este amplasat in intravilan si extravilan, in zona cai de comunicatie.  

Suprafata totala de teren afectata de lucrari este de 730.286 mp si nu se fac exproprieri.  

Detalierea suprafetelor afectate se regaseste in extrasele de carte funciara anexate prezentei documentatii. 

2.4.Studii de teren 

2.4.1.Studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 

repere in sistem de referinta national 

 Ridicarile topografice au fost efectuate de SC EXPERT PROIECT SRL CLUJ prin PFA Botos 

Alexandru Gabriel si au cuprins zona drumului si a podurilor aferente drumului, precum si albia 

paraurilor Aiud, Mogos si Abrud, in amonte si aval de poduri, pe o lungime suficienta pentru proiectarea 

lucrarilor. Acestea au permis evidentierea amplasamentului si a suprafetelor pe care se vor realiza 

lucrarile propuse.  

 Studiile topografice efectuate s-au realizat in sistemul national de coordonate STEREO 70 si cote 

cu plan de referinta Marea Neagra si sunt avizate ANCPI Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 

Alba. 

 

2.4.2.Studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu 

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari 

 Studiul Geotehnic a fost realizat de catre specialisti ai firmei S.C. Geo-Serv S.R.L. Bucuresti,  pe 

baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in 

terenul de fundare investigat, conform normativului NP 074/2007. 

 

2.4.3.Alte studii de specialitate necesare, dupa caz 

 Studiul hidrologic privind debitele maxime cu probabilitatea de depasire 2% si 5% 

 Studiul Hidrologic pentru cele 16 cursuri de apa din bazinul hidrografic Mures traversate de 

drumul judetean 107 I Aiud – Abrud a fost intocmit de „INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE 

SI GOSPODARIRE A APELOR ” la comanda S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L., nr. 78/ 27.01.2016, 

inregistrata la I.N.H.G.A cu nr. 485 din 27.01.2016 si face obiectul confirmarii de comanda nr. 110/2016. 

 Debitele cu asigurarea de 5% au fost calculate prin utilizarea unui coeficient de echivalare egal cu 

0.565. 

 Din punct de vedere hidrografic, zona este tributara raurilor Aiud si Aries si local paraului 

Abrudel, acestea fiind principalii colectori din zona, intreaga retea fiind tributara acestor rauri. 

 

3.Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii 

lucrarilor de baza 

 Proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 107I implica atat lucrari de interventii, cat si 

lucrari de investitii. In cadrul acestui capitol sunt descrise lucrarile de interventii, in functie de structura 

devizului. 
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  Capitolul 4. Investitia de baza 

 Lucrari de drum-lucrari de interventii 

□ Profilul transversal tip:   

 In concordanta cu Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 

construirea si modernizarea drumurilor, pentru drumuri judetene, vor fi asigurate: 

 

• Sector I: km 0+000 – km 3+350 

o km 0+000 – km 0+430 

- latime platforma     - 11.00 m 

- latime parte carosabila    - 3 x 3.00 m 

- latime pista ciclisti stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- latime medie trotuare    - 2 x  2.20 m  

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% unica 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

o km 0+430 – km 3+350 

- latime platforma     - 8.00 m 

- latime parte carosabila    - 2 x 3.00 m 

- latime pista ciclisti stg +dr   - 2 x 1.00 m        

- latime medie trotuare    - 2 x 1.50 m  

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- latime platforma     - 7.00 m 

- latime parte carosabila    - 2 x 2.75 m 

- latime acostamente consolidate              - 2 x 0.75 m  

- latime trotuare     - 2 x 1.00 m 

- elemente de scurgere a apelor pluviale 

- panta transversala parte carosabila  - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente              - 4.0% 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

o km 11+440 – km 22+330, km 22+540 – km 24+540 

- latime platforma:                -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate    - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil               - 2.5% unica 

- panta transversala acostamente            - 2.5% si 4.0% 

o km 22+330 – km 22+540 

- latime parte carosabila     -  2 x 3.00 m 

- latime trotuare     - 2 x 1.00 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% acoperis 

- panta transversala trotuare   - 2.0% 

• Sector III: km 24+540 – km 43+510 

o km 24+540 – km 30+200, km 30+280 – km 33+580 si km 34+320 – km 43+510 

- latime platforma:                -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate    - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% unica 

- panta transversala acostamente               - 2.5% si 4.0% 

o km 30+200 - km 30+280  

- latime platforma     - 8.00 m 

- latime parte carosabila        - 2 x 3.00 m 

- latime trotuare stg + dr    - 2 x 1.00 m 

- panta transversala parte carosabila   - 2.5% acoperis 
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- panta transversala trotuare                       - 2.0% 

o   km 33+580 - km 34+320  

- latime platforma     - 7.00 m 

- latime parte carosabila        - 2 x 2.75 m 

- latime acostamente consolidate  - 2 x 0.75 m 

- panta transversala parte carosabila   - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente               - 4.0% 

• Sector IV: km 43+510 – km 56+310 

- latime platforma                 -  5.00 m 

- latime parte carosabila      -  4.00 m 

- latime acostamente consolidate     - 2 x 0.50 m 

- panta transversala carosabil              -  2.5% unica 

- panta transversala acostamente                - 2.5% si 4.0% 

• Sector V: km 56+310 – km 78+420 

- latime platforma                                        - 7.00 m 

- latime parte carosabila                          - 2 x 2.75 m 

- latime acostament                                      - 2 x 0.75 m  

- panta transversala carosabil               - 2.5% acoperis 

- panta transversala acostamente                - 4.0% 

 Pe sectoarele de drum cu o banda de circulatie, s-a optat pentru eliminarea totala de 

exproprieri (prin renuntarea la realizarea de supralargiri in curbe), si ocupari de terenuri din 

fondul forestier/privat. 

 In vederea asigurarii circulatiei in ambele sensuri, au fost prevazute platforme de 

incrucisare.  

 Calea pe podurile existente in lungul traseului se va executa cu doua benzi de 

circulatie. 

□ Alcatuire structura rutiera: 

• Sector I - km 0+000 – km 3+350 

         -demolare structura rutiera existenta; 

             -   executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

  -4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 

2013) 

-6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 15.00 cm strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Trotuare 

- 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 10.00 cm beton de ciment C30/37 

- 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

Trotuarele vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati. 

Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 -  privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

• Sector II - km 3+350 – km 24+540 

o km 3+350 – km 11+440 

- 3.00 cm grosime medie frezare imbracaminte bituminoasa existenta pe 

aproximativ 50% din suprafata 

- egalizare 3.00 cm BAD 20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- executie imbracaminte bituminoasa din doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 



 

187 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

Pe zonele unde sunt semnalate cedari de fundatie se va demola structura rutiera existenta 

si se va executa o structura rutiera noua. 

o caseta largire km 3+350 – km 11+440: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + 

STAS 6400 - 84 

- 30.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

o km 11+440 – km 24+540: 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16*– AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

Acostamente: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

• Sector III – km 24+540 – km 43+510 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 

84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

• Sector IV – km 43+510 – km 56+310 

- executie structura rutiera noua cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 

84 

- 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

- geotextil cu rol anticontaminant 

• Sector V - km 56+310 – km 78+420 

o km 56+310 – km 70+650: 

- frezare straturi bituminoase existente pe toata grosimea; 

- executie structura rutiera cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 12.00 cm piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 

6400 - 84 

- 35.00 cm balast (completare strat de fundatie existent pana la grosimea de 

35.00 cm) – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 
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o km 70+650 – km 78+420: 

- executie imbracaminte bituminoasa in doua straturi cu urmatoarea alcatuire: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

- 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

Acostamente: 

- 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16/BAR16* – AND 605/2014 

(revizuire 2013) 

(*) – Pe zonele cu panta longitudinala mai mare de 6%, stratul de uzura va fi din beton 

asfaltic tip BAR16. 

 

• Platforme de incrucisare 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevazute platforme de incrucisare, astfel:  

- Sector II (km 3+350– km 24+540): 22 buc. 

- Sectorul III (km 24+540 – km 43+510): 30 buc. 

- Sectorul IV (km 43+510 – km 56+310): 23 buc. 

Platforma de incrucisare are 2.75 m latime parte carosabila + 0.50 m acostament consolidat, lungime de 

20 m, cu pene de racordare de cate 10 m (inainte si dupa platforma).  

 

• Amenajare intersectie DJ107I (km 78+420) cu DN74 (km 43+668) 

 La km 43+668 al drumului national DN74 se termina traseul drumului judetean DJ107I. Drumul 

national DN74 are 2 benzi de circulatie (1 banda pe fiecare sens a cate 3.00 m/banda) si 2 acostamente de 

1.00 m (din care 2x0.25 banda de incadrare). Numarul de benzi, cat si latimile acestora, se mentin. 

Amenajarea intersectiei se va face prin lucrari minimale de racordare a drumului judetean pe domeniul 

public al UAT Alba prin aplicarea de marcaje si amplasarea de indicatoare rutiere. 

 Structura rutiera proiectata 

• pe drumul judetean DJ107I – pana la intersectia cu DN74: 

o pe existent: 

- 4 cm mixtura asfaltica BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- frezare asfalt existent 

o pe zonele de largire (casete): 

- 4 cm mixtura asfaltica BA 16 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 6 cm beton asfaltic deschis BAD20 – Normativ AND 605/2014 (revizuire 2013) 

- 12 cm strat de piatra sparta amestec optimal - SREN 13242+A1/2008 si STAS      6400-

84 

- 35 cm strat de balast - SREN 13242+A1/2008 si STAS 6400-84 

 Preluarea apelor pluviale de pe drumul judetean DJ107I, din zona intersectiei cu DN74, se va face 

prin rigole carosabile cu capac armat. 

Transversal drumului judetean, a fost prevazut un podet tubular ø 1000 mm. 

  

• Scurgerea apelor 

• Sector II: km 3+350 – km 24+540, Sector III: km 24+540 – km 43+510, Sector IV:      km 

43+510 – km 56+310, Sector V: km 56+310 – km 78+420; 

 In vederea asigurarii scurgerii apelor au fost prevazute: 

 santuri de pamant (pe partea stanga Ltotal = 7,935 m, iar pe partea dreapta 

Ltotal = 8,320 m); 

 santuri din beton (pe partea stanga Ltotal = 24,670 m, iar pe partea dreapta 

Ltotal = 49,215 m); 

 rigole ranforsate h = 1 m (pe partea stanga Ltotal = 1,245 m si pe partea 

dreapta Ltotal = 2,280 m); 

 rigola carosabila cu capac armat Ltotal = 120 m 
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S-au proiectat podete noi tubulare ø1000 mm in numar total de 184 buc., podete noi dalate L = 2 m in 

numar total de 9 buc., podete noi dalate L = 3 m in numar total de 3 buc. si podete noi dalate  L = 5 m in 

numar total de 5 buc., astfel: 

- Sector I - km 0+000 – km 3+350 – nu sunt proiectate  podete noi 

- Sector II: km 3+350 – km 24+540 -37 buc. podete tubulare ø1000 mm, podet dalat L=5m:1buc.;  

- Sector III: km 24+540 – km 43+510 -60 buc. podete noi tubulare ø1000 mm si 2 podete noi 

dalate  L = 5 m; 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310 -27 buc. podete noi tubulare ø1000 mm si 2 podete noi 

dalate  L = 5 m;: 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420 -60 buc. podete noi tubulare ø1000 mm, 9 podete noi dalate  

L = 2 m, 3 podete noi dalate L = 3 m si 1 podet nou dalat  L = 5 m. 

De asemenea, sunt prevazute podete pentru accesul la proprietati – aflate in domeniul public. 

  

 Pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului sunt prevazute 

separatoare de hidrocarburi, astfel: 

- -Sector I: km.0+000-km.3+350 -– separatoare hidrocarburi 180 l/s – 4 buc. 

- Sector II: km 3+350 – km 24+540 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 20 buc. 

- Sector III: km 24+540 – km 43+510 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 26 buc. 

- Sector IV: km 43+510 – km 56+310 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 18 buc. 

- Sector V: km 56+310 – km 78+420 – separatoare hidrocarburi 180 l/s – 26 buc. 

• Drumuri laterale 

 Drumurile laterale, respectiv drumurile comunale clasate, vor fi amenajate pe o lungime de 25.00 

m din drumul judetean, prin executia unei structuri rutiere identice cu cea a drumului  judetean. 

Situatia privind interserctiile dintre drumul judetean DJ 107I cu drumurile comunale clasate ce se 

amenajeaza, este urmatoarea:  

 

Nr. 

crt. 
Denumire drum comunal Intersectie cu DJ 107I – pozitie km UAT 

1 DC 230 km 19+875, dreapta Ramet 

2 DC 128 km 23+200, stanga Ramet 

3 DC 233 km 24+300, dreapta Ramet 

4 DC 103 km 25+120, dreapta Ramet 

5 DC 228 km 29+055, dreapta Ramet 

6 DC 229 km 30+265, stanga Ramet 

7 DC 62 km 39+880, stanga Ponor 

8 DC 106 km 40+010, dreapta Ponor 

9 DC 164 km 45+035, stanga Mogos 

10 DC 153 km 48+960, dreapta Mogos 

11 DC 152 km 50+010, dreapta Mogos 

12 DC 154 km 56+370, stanga Mogos 

13 DC 124 km 57+390, dreapta Mogos 

14 DC 225 km 57+480, stanga Mogos 

15 DC 155 km 57+600, dreapta Mogos 

16 DC 225 km 58+400, stanga Mogos 

17 DC 155 km 61+360, dreapta Mogos 

18 DC 88 km 67+910, stanga Bucium 

19 DC 150 km 69+920, dreapta Bucium 

20 DC 117 km 70+050, dreapta Bucium 
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21 DC 149 km 76+190, stanga Bucium 

 

 Lucrari de siguranta circulatiei 

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in 

vedere fluidizarea circulatiei printr-o presemnalizare corespunzatoare. O atentie deosebita va fi acordata 

sigurantei circulatiei, atat pietonale, cat si auto, astfel: 

Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere. 

 

Pentru siguranta circulatiei auto si pietonale se prevede, de asemenea, parapet metalic zincat, cu o 

lungime totala de 27.545 ml. 

 

Plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale 

  

 Lucrari de arta – reabilitare poduri existente - 2 bucati 

Podurile identificate la urmatoarele pozitii km vor fi reabilitate: 

 Sector I (km 0+000 – km 3+350): nu exista poduri reabilitate pe acest sector;  

 Sector II (km 3+350 – km 24+540):  1 pod ce va fi reabilitat (km 3+505); 

 Sector III (km 24+540 – km 43+510): nu exista poduri reabilitate pe acest sector;   

 Sector IV (km 43+510 – km 56+310): nu exista poduri reabilitate pe acest sector; 

 Sector V (km 56+310 – km 78+420): 1 pod ce va fi reabilitat (km 63+140). 

Solutii constructive de remediere a degradarilor si deficientelor pentru podurile care vor fi 

reabilitate: 

 1.Pod la km 3+505 peste paraul Aiudului la Aiudul de Sus 

Se impune executarea urmatoarelor lucrari care urmaresc mentinerea clasei initiale de incarcare si 

functionalitate a podului: 

 Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Placa de suprabetonare pe tabliere tabliere pentru gabaritul de 1.50 + 7.80 + 1.50 m, cu grosime 

de placa de suprabetonare de minim 12 cm. 

 Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Spituiri grosiere la armaturile neacoperite, realizarea uniformizarii culorii betonului. 

 Sferturi de con cu geometrie corecta si pereate, scari, casiuri, rampe de acces la trotuare.  

 Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 Se reconstruieste calea pe pod. De jos in sus se va asterne hidroizolatia din membrane speciale 

pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapet de siguranta H4b zincat si parapet pietonal metalic. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse, noi. 

 

 2.Pod la km 63+140, peste Valea Breaza la Mogos 

Se impune executarea urmatoarelor lucrari care urmaresc mentinerea clasei initiale de incarcare si 

functionalitate a podului: 

 Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Placa de suprabetonare pe tablier cu amenajarea deverului + supralargire in curba fara trotuare 

pietonale.  

 Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Lucrari de protectie la culeea cu degradari la rostul elevatie – fundatie.  

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat. 

 Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 In albie se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, armat cu plase sudate si  prevazut la 

capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 Se reconstruieste calea pe pod. De jos in sus se va asterne hidroizolatia din membrana speciala 

pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 Se vor executa trotuare denivelate cu parapeti de protectie de tip foarte greu. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse, noi. 
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 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice 

domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei 

optime pentru aprobare 

 Variantele constructive de realizare a investitiei sunt descrise in cadrul capitolului 2.2.4.1. 

Scenarii propuse (minim doua). In continuare, sunt detaliate caracteristicile principale ale constructiilor 

din cadrul obiectivului de investitii pentru recomandata de catre elaborator, respectiv Solutia 1. 

Avand in vedere ca proiectul de modernizare a drumului judetean DJ 107I implica atat lucrari de 

interventii, cat si lucrari de investitii, in cadrul acestui capitol sunt prezentate lucrarile de investitii 

aferente investitiei de baza (Capitolul 4 din devizul general). 

 

 Capitolul 4. Investitia de baza 

  

Lucrari de drum-investitii 

Alcatuire structura rutiera piste de ciclisti: 

Sector I: km 0+000 – km 3+350 

 4.00 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 6.00 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD20 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 15.00 cm  strat din piatra sparta amestec optimal – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

 35.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

 geotextil cu rol anticontaminant 

Alcatuire structura rutiera trotuare: 

Sector II: km 3+350 – km 24+540 si Sector III – km 24+540 – km 43+510 

 3.00 cm  beton asfaltic BA8 – AND 605/2014 (revizuire 2013) 

 10.00 cm beton de ciment C30/37 

 10.00 cm balast – SR EN 13242+A1/2008 + STAS 6400 - 84 

 Trotuarele vor fi prevazute cu rampe speciale pentru persoanele cu dizabilitati. 

 Se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 -  privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Scurgerea apelor 

Sector I - km 0+000 – km 3+350 

Preluarea apelor pluviale va fi asigurata printr-o retea de canalizare proiectata, alcatuita din conducta cu 

diametrul D = 500 mm si guri de scurgere cu sifon si depozit. 

Descarcarea apelor pluviale se va face in raul Aiud pe strazile: Popa Sapca, Placintuta si Gorunului. 

Pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului sunt prevazute 

separatoare de hidrocarburi, astfel: 

Sector I - km 0+000 – km 3+350 – separatoare hidrocarburi 200 l/s – 4 buc. 

 Semnalistica verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica 

Pentru sporirea sigurantei pietonilor, la traversarea drumului judetean  vor fi prevazute la trecerile de 

pietoni indicatoare rutiere cu semnalistica de avertizare luminoasa verticala, cu alimentare fotovoltaica. 

Astfel, DJ 107I va beneficia de 3 categorii de elemente imbunatatite sau suplimentare pentru siguranta 

circulatiei fata de situatia existenta, respectiv: 

 parapeti de protectie; 

 semnalistica orizontala si verticala; 

 semnalistica cu avertizare luminoasa pentru treceri de pietoni. 

 Statii de autobuz 

Pe tronsonul de drum DJ107I au fost prevazute 21 statii noi de autobuz, astfel: 

 Sector I: km 0+000 – km 3+350: 2 buc. (la km 0+280 pe partea dreapta si la km 0+300 pe partea 

stanga) 

 Sector II: km 3+350– km 24+540: 5 buc. (la km 21+050 pe partea stanga, la km 22+440 pe partea 

dreapta, la km 22+660 pe partea stanga, la km 23+500 pe partea stanga si la km 24+140 pe partea 

dreapta) 

 Sector III: km 24+540 – km 43+510: 2 buc. (la km 35+505 pe partea dreapta si la km 39+955 pe 

partea stanga) 

 Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 2 buc. (la km 45+340 pe partea dreapta si la km 48+240 pe 

partea stanga) 

 Sector V: km 56+310 – km 78+420: 10 buc. (la km 56+620 pe partea dreapta, la km 58+590 pe 

partea stanga, la km 68+610 pe partea dreapta, la km 68+740 pe partea stanga, la km 70+165 pe 
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partea dreapta, la km 70+315 pe partea stanga, la km 76+220 pe partea stanga, la km 76+320 pe 

partea dreapta, la km 77+320 pe partea stanga si la km 77+720 pe partea dreapta. 

 Lucrari de consolidari 

Pe traseul de drum studiat sunt necesare lucrari de sprijinire, consolidare sau protectie in functie de 

geomorfologia terenului si formatiunile geologice intalnite in amplasamentul lucrarilor, ale caror 

principale obiective sunt: 

 -asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului si a stabilitatii acesteia; 

 -executia terasamentelor inalte in zonele rambleelor de pe traseu, la rampele podurilor si in zonele 

adiacente drumului; 

 -sustinerea piciorului taluzelor de debleu alcatuite din pamanturi deluviale;  

 -protectia taluzelor la debleele inalte stancoase. 

De asemenea, se recomanda lucrari de amenajare in vederea extinderii platformei drumului si a unor 

lucrari de sprijinire (structuri de sprijin de rambleu). 

 Pentru asigurarea gabaritului drumului, conform cerintelor pentru un drum judetean si pentru 

sustinerea unor instabilitati ale terenului, lucrarile de consolidare prevazute sunt: 

 -Structuri de sprijin de rambleu, din beton simplu si/sau beton armat; 

 -Structuri de sprijin din beton armat, cu console; 

 -Structuri de sprijin de captusire debleu, din zidarie de piatra naturala sau din beton placat cu 

piatra naturala rezultata din excavatiile din zona; 

 -Fundatii adancite de parapet din beton armat; 

 -Aparari de maluri din gabioane. 

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, 

microclimatului, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului. 

Pe acest drum se vor executa lucrari de consolidari astfel:  

 Zid de rambleu h=2.5m, L=875ml; 

 Zid de debleu h=1.0m, L=26 ml; 

 Zid de debleu h=1.5m, L=2190ml; 

 Zid de debleu h=2.0m, L=25 ml; 

 Zid de rambleu in consola pe coloane, L=135 ml; 

 Zid de rambleu in consola, L=440 ml; 

 Zid de captusire de debleu h=1.50 m, L=2795 ml; 

 Zid de gabioane, L=1190ml; 

 Fundatie adancita de parapet h=1m, L=13335 ml; 

 Fundatie adancita de parapet h=1.5m, L=2345 ml. 

 

 

 Lucrari de arta – poduri noi - 14 bucati 

Podurile identificate la urmatoarele pozitii km vor fi demolate si inlocuite cu poduri noi: 

 Sector I (km 0+000 – km 3+350): nu exista poduri noi pe acest sector;  

 Sector II (km 3+350 – km 24+540): 1 pod nou (km 10+410, podet dalat L=5m); 

 Sector III (km 24+540 – km 43+510) : 1 pod nou (podetul de la km 40+030 va fi demolat si in 

locul lui se va construi un pod); 

 Sector IV (km 43+510 – km 56+310): 3 poduri noi (km 44+878, km 50+025 si km 50+505); 

 Sector V (km 56+310 – km 78+420): 9 poduri noi (km 57+420, km 62+685, km 67+670, km 

68+440, km 70+115, km 73+065, km 75+500, km 76+145 si km 78+155). 

 

1.Pod la km 10+410, peste scurgere la Ramet 

Se va demola podul existent si se va inlocui cu un podet dalat nou L=5.00m, inecat in rambleu, care sa 

indeplineasca cerintele normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in 

exploatare si al circulatiei rutiere. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablierul podetului va fi alcatuit din 26 dale prefabricate tip D5 peste care se va executa rambleul 

drumului. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructurile vor fi realizate din elemente prefabricate din beton armat tip L2 asezate pe 

blocurile de fundare din beton simplu, executate in trepte. 

 Rezemarea elementelor prefabricate L2 pe blocurile de fundare si rezemarea dalelor tip D5 pe 

infrastructuri se va face prin intermediul unu pat de mortar . 

 Racordarea cu terasamentele se va face cu aripi prefabricate tip A3. 
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Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 In albie, pe toata lungimea podetului, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime, armat 

cu plase sudate si  prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 Structura rutiera pe podet se va executa in aceeasi alcatuire ca pe sectorul de drum pe care este 

amplasat podetul. 

 Se vor monta parapeti de protectie  tip H2 zincat la limita platformei. 

 

 2.Pod la km 40+030 

Se impune demolarea podetului boltit existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele 

normelor actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei 

rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

 

Elemente principale si secundare de rezistenta 

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire, fara trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala cuprinsa intre 12.92m si 13.10m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 17.10m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 3.Pod la km 44+878, peste Valea Runcului la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.00m. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 13.00m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m (lungimea forajului 13.50m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 
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 4.Pod la km 50+025, peste scurgere la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 17.10m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 In albie, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime,  prevazut la capete cu pinteni din 

beton si blocaje de anrocamente. 

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 5.Pod la km 50+505, peste Valea Barnii la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 17.10m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 In albie, se va executa un pereu din beton de 25cm grosime,  prevazut la capete cu pinteni din 

beton si blocaje de anrocamente. 

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 6.Pod la km 57+420, peste Paraul Mogos la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 
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Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=24.00m si lungimea totala de 28.10m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=24.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 19.00m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 7.Pod la km 62+685, peste scurgere la Mogos 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=8.00m si lungimea totala de 10.90m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=8.00m si h=0.42m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire, fara trotuare pietonale. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 13.00m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate direct. Fundatiile sunt alcatuite in doua trepte si au 

inaltimea totala de 2.00m, elevatiile sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de 

garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Rezemarea tablierului pe infrastructuri se face cu mortar de poza. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 8.Pod la km 67+670 peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 14.70m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de 1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m (lungimea forajului 16.00m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 
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 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar in amonte mal drept cu un zid de 

sprijin de platforma cu lungimea de 10.00m si inaltimea de 4.00m. Pe taluze vor fi prevazute scari 

si casiuri. 

 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 9.Pod la km 68+440, peste Valea Alba la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 18.64m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m (lungimea forajului 15.50m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 In aval, racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite, iar in amonte vor fi 

executate ziduri de sprijin cu L=25.00m si h=4.00m pe malul stang si L=35.00m si h=3.00m pe 

malul drept. Pe taluze vor fi prevazute scari si casiuri. 

 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 10.Pod la km 70+115, peste Valea Sesii la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 16.53m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 20.50m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 
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Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 11.Pod la km 73+065, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 19.14m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m (lungimea forajului 15.60m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 12.Pod la km 75+500, peste Valea Buciumanilor la Bucium 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=15.00m si lungimea totala de 18.64m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=15.00m si h=0.93m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 15.60m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuare.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 13.Pod la km 76+145, peste Valea Abruzelului la Bucium Sat 
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Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=12.00m si lungimea totala de 14.63m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺT intorsʺ cu L=12.00m si h=0.52m, care sa asigure parte 

carosabila de 7.80 m + supralargire si un trotuar pietonal denivelat cu latimea de 1.50m. 

 Podul va fi amplasat in curba si va avea latimea totala de 11.80m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 5 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 15.00m (lungimea forajului 15.60m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu ziduri de sprijin din beton armat.  

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuar.  

 In albie se va executa un pereu in trepte, din beton de 25cm grosime, armat cu plase sudate si  

prevazut la capete cu pinteni din beton si blocaje de anrocamente.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

 14.Pod la km 78+155, peste Paraul Abrud la Bucium Sat 

Se impune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou care sa indeplineasca cerintele normelor 

actuale din punct de vedere al structurii de rezistenta, al sigurantei in exploatare si al circulatiei rutiere. 

Podul proiectat va avea o singura deschidere simplu rezemata, L=27.00m si lungimea totala de 32.54m. 

Elemente principale si secundare de rezistenta  

 Tablier din grinzi prefabricate tip ʺTʺ cu L=27.00m si h=1.03m, care sa asigure parte carosabila 

de 7.80 m si 2 trotuare pietonale denivelate cu latimea de  1.50m. 

 Podul va fi amplasat in aliniament si va avea latimea totala de 11.30m. 

Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi 

 Infrastructuri din beton armat fundate indirect pe cate 8 piloti forati de diametru 880mm si 

lungimea de 10.00m (lungimea forajului 14.00m). Radierele au inaltimea de 1.20m, elevatiile 

sunt masive,  prevazute cu banchete de rezemare, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat. 

 Aparatele de reazem vor fi din neopren armat. 

 Racordarile cu terasamentele se vor realiza cu aripi monolite. Pe taluze vor fi prevazute scari si 

casiuri. 

Albie, aparari de maluri, rampe de acces  

 Se vor executa rampe noi cu latime corespunzatoare latimii podului si rampe de acces la trotuar.  

 Lucrari de curatare si reprofilare albie. 

 

Cale pod, guri de scurgere, trotuar, parapeti pietonali si de siguranta, dispozitive pentru rosturi 

 De jos in sus, calea va avea urmatoarea alcatuire : se va asterne hidroizolatia din membrana 

speciala pentru poduri, sapa de protectie a hidroizolatiei, straturi asfaltice 2 x 4.00 cm. 

 La marginea partii carosabile se vor monta parapeti de siguranta de tip H4b zincati, iar la 

marginea trotuarului, parapeti pietonali metalici. 

 Se vor monta dispozitive de dilatatie etanse. 

 

Director executiv, 

Ioan BODEA
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                                                                                                                Anexa 3 

la Hotararea nr.253/23.12.2016 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

 

Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – 

Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bârlești – Mogoș - Valea 

Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)  

 

 

1. Indicatori economici: 

    -valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA):  189.696.951,11 lei, echivalent 

41.994.366,29euro 

                   in care C+M (inclusiv TVA):   164.923.114,70 lei, echivalent 36.510.031,68euro 

 

   -durata de executie estimata: 48 de luni 

 

 

2. Indicatori tehnici:  

     - lungimea totala a drumului modernizat: 78,42 km 

      -santuri de pamant: 16.255m 

      -santuri de beton: 73.885 m 

       -rigola ranforsata: 3.525 m 

     - parapet metalic: 27.545 m 

      -consolidari (ziduru de sprijin, zid de gabioane, fundatii adancite parapet): 23.356 m 

 

Sector I: km 0+000 – km 3+350: 

- lungime drum judetean modernizat conectat la TEN-T: L = 3,350 km 

- piste de biciclete: 6.700 mp 

- suprafata trotuare modernizate/ realizate: 11.910 mp 

- statii transport public: 2 buc. 

Sector II: km 3+350– km 24+540: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 21,190 km 

- suprafata trotuare modernizate/ realizate: 530 mp 

- statii transport public: 5 buc. 

- podete tubulare:37 buc 

- pod nou (podet dalat L=5m): 1buc. 

- poduri reabilitate: 1 buc 

Sector III: km 24+540 – km 43+510: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 18,970 km 

- suprafata trotuare modernizate/ realizate: 170 mp 

- statii transport public: 2 buc. 

- podete tubulare: 60 buc 

- podet dalat L=5m: 2 buc. 

- poduri noi:1 buc 
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Sector IV: km 43+510 – km 56+310: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 12,800 km 

- statii transport public : 2 buc.  

- podete tubulare:27 buc 

- podet dalat L=5m: 2 buc. 

- poduri noi:3 buc 

Sector V: km 56+310 – km 78+420: 

- lungime drum modernizat conectat la TEN-T: L = 22,118 km 

- statii transport public : 10 buc. 

- podete tubulare: 60 buc 

- poduri reabilitate: 1 buc 

- podet dalat L=2m: 9 buc. 

- podet dalat L=3m: 3 buc. 

- podet dalat L=5m:1 buc. 

- poduri noi: 9 buc 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării, la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de 

management nr. 12482/28 septembrie 2012 al doamnei Pop Mioara - manager al Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 2017 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

 Luând în dezbatere:  

- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, la expirarea duratei pentru care a fost 

încheiat, a contractului de management nr. 12482/28 septembrie 2012 al doamnei Pop Mioara - manager 

al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 2017; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, la expirarea duratei 

pentru care a fost încheiat, a contractului de management nr. 12482/28 septembrie 2012 al doamnei Pop 

Mioara - manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 2017; 

- raportul de specialitate nr. 22732/21 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

Luând în considerare prevederile art. 28 lit. b din Contractul de management nr. 

212482/28.09.2012 încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi doamna Pop Mioara, 

manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, 

tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 32 alin 1 lit. b din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 32 alin 1 lit. b din O.U.G. nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, se constată 

încetarea Contractului de management nr. 21482/28 septembrie 2012, cu modificările și completările 

ulterioare, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi  doamna Pop Mioara - manager al 

Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, începând cu data de 1 ianuarie 2017, la expirarea duratei 

pentru care a fost încheiat, potrivit cazului de încetare prevăzut în art. 28 lit. b din Contractul de 

management menționat anterior. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile  

prezentei hotărâri.  

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 

Alba, doamnei Pop Mioara, Direcţiei juridică şi relații publice, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 

gestionarea patrimoniului și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

Nr. 254 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea 

managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba 

 

  
Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru 

încredințarea managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al 

concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 22777 din 22 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- art. 20 alin. 5 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management  pentru postul de 

manager al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri.  

Art. 2. Președintele  Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane, va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, doamnei Pop Mioara, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

                   

 

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 255 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 
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Anexa  la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 255/23 decembrie 2016 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 22772/22.12.2016 

 

 

 

 

REZULTATUL FINAL 

al concursului de proiecte de management organizat pentru  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

 

 

Secretariatul comisiei de concurs anunță rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției 

de manager la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, organizat în perioada noiembrie - 

decembrie 2016: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

candidatului 

Nota obţinută la notarea 

proiectului de 

management 

Rezultatul final al 

concursului 

1. POP MIOARA 6,50 respins 

 

Conform prevederilor Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management la instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 152/25 august 2016, „este declarat câştigător candidatul care a 

obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7”. 

 

 

Secretariatul Comisiei de concurs  

numit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 200/27 octombrie 2016 

 

Sorina OPREAN - consilier superior, reprezentant compartiment de  specialitate;  

Marian Florin AITAI - director executiv, reprezentant compartiment financiar;  

Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, reprezentant compartiment resurse umane;  

Diana Cecilia GIUREA - consilier juridic, reprezentant compartiment juridic. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea managerului interimar 

la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 2016;  

 Luând în dezbatere:  

 - proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar la Biblioteca Judeţeană 

„Lucian Blaga” Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea managerului interimar la 

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; 

- raportul de specialitate nr. 22782/22 decembrie 2016 al Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.  __/ 23 decembrie 

2016  privind constatarea încetării, la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, a contractului de 

management nr. 12482/28 septembrie 2012 al doamnei Pop Mioara, manager al Bibliotecii Judeţene 

„Lucian Blaga” Alba, începând cu 1 ianuarie 2017. 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, 

ONG-uri și sport și de: 

- procesul verbal încheiat de Comisia de validare cu ocazia votului secret; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 33 din O.U.G.  nr. 189/2008  privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- anexa nr. 5 din Ordinul nr. 2799/2015 al ministrului culturii pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al 

caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 

contractului de management; 

În temeiul art. 97 şi art.115 alin. 1 lit. c  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se desemnează doamna Vesa Elena – contabil șef, să asigure managementul  Bibliotecii 

Judeţene „Lucian Blaga” Alba, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu 

mai mult de 120 de zile calendaristice. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba în calitate de ordonator principal de credite va 

încheia cu persoana desemnată un contract de management pentru perioada asigurării interimatului, în 

care se vor prevedea expres atribuțiile și limitele de competență.  

Art. 3. Președintele  Consiliului Județean Alba prin intermediul Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile  

prezentei hotărâri.  

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba, prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică:  

Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,  doamnei Vesa Elena, Direcţiei 

juridică şi relații publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.   

          

                            CONTRASEMNEAZĂ 

                    PREŞEDINTE                                           SECRETARUL JUDEŢULUI   ALBA                           

                   Ion DUMITREL                                                               Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 23 decembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PRESEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la aprobarea comisiei de concurs la concursul organizat în data de 

13 decembrie 2016 pentru ocuparea postului vacant de  medic 

în specialitatea gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând: 

- referatul nr. 21452 din 5 decembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la aprobarea 

comisiei de concurs la concursul organizat în data de 13 decembrie 2016 pentru ocuparea postului 

vacant de medic în specialitatea gastroenterologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. 

- adresa nr. 18281 din 29 noiembrie 2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia cu privire 

la propunerea comisiei de concurs, la concursul organizat în data de 13 decembrie 2016 pentru ocuparea 

postului vacant de medic în specialitatea gastroenterologie, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, înregistrată cu nr. 21375 din 29 noiembrie 2016 la registratura Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a şi lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 alin.1 lit. b, alin. 3, alin. 4 şi alin. 6 din Metodologia privind organizarea concursurilor 

de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile 

sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile 

sanitare publice fără paturi, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. 869 din 9 iulie 2015. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

                                                                DISPOZIŢIE 

 

Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea postului vacant 

de medic  în specialitatea gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, 

organizat în data de 13 decembrie 2016:  

Preşedinte:   Şef lucr. dr. Teodora POP - Universitatea de Medicină si Farmacie Iuliu 

  Haţeganu Cluj Napoca; 

Membri :   Şef lucr. dr. Florin ANTON - Universitatea de Medicină si Farmacie Iuliu  

 Haţeganu Cluj Napoca; 

                   dr. Rodica CORMOȘ - medic primar gastroenterolog, Colegiul  

Medicilor Alba; 

Art. 2. Desemnez în calitate de observatori pe: 

Horaţiu Zaharia  SUCIU  - şef birou, reprezentantul Consiliului Judeţean  

      Alba; 

dr. Sanda  MANEA   - medic primar, reprezentantul Direcţiei de 

Sănătate  

      Publică Alba; 

Art. 3. Desemnez în calitate de secretar al comisiei pe : 

           dr. Pop Anca MOLDOVAN  - medic specilaist, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

 Alba Iulia. 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției de Sănătate 

Publică Alba, Colegiului Medicilor Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                        Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE         SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

         ION DUMITREL        Vasile BUMBU 

 

Nr. 575 

Alba Iulia, 5 decembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

cu privire la stabilirea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare 

a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de 

consilier superior la Biroul programe şi proiecte mediu din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21425 din 5 decembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

stabilirea componenței comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de 

recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier superior la Biroul programe 

şi proiecte mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 58 alin. 1 lit. c şi art. 58 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

- art. 25 şi art. 26 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

  

Articol unic În vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 

execuţie, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul programe şi proiecte 

mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, concurs ce va avea loc în data 

de 27 decembrie 2016, stabilesc componența comisiei de concurs și a comisiei de soluţionare a 

contestaţiilor astfel:  

Comisia de concurs: 

Preşedinte:  Voichiţa Maria COMAN  - arhitect şef, Direcţia amenajarea  

       teritoriului şi urbanism; 

Membri:       Nicoleta Elena IRIMIE     - şef birou, Biroul programe şi proiecte  

       mediu; 

Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici;   

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  - consilier, Biroul resurse umane. 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor: 

Preşedinte :  Romana Maria RUSU  - şef serviciu, Serviciul juridic contencios; 

Membri:      Raluca GRĂDINARIU   - consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii  

      cu publicul; 

              Reprezentantul Agenției Naționale al Funcționarilor Publici; 

Secretar:  Ioana Silvia MATEI  - consilier, Biroul resurse umane.  

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridice şi relaţii publice şi 

Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                              Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Servicii de pază la obiectivele: Depozite neconforme de deșeuri închise, 

stații de transfer deșeuri și Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos” 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21618/6 decembrie 2016 al  Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de pază la obiectivele: 

Depozite neconforme de deșeuri închise, stații de transfer deșeuri și Centrul de management integrat al 

deșeurilor Galda de Jos”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Servicii de pază la obiectivele: Depozite neconforme de deșeuri închise, 

stații de transfer deșeuri și Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos”, în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Paul Marius HAȚEGAN - şef serviciu, Serviciul administrativ 

Membri titulari: 

Dana POTOPEA   - şef  serviciu, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării  

    contractelor 

Felicia Carmen CAZACU  - consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării  

    contractelor 

Ana-Maria TOMA   -  consilier juridic, Serviciul juridic-contencios  

Aneta BURJAN   - consilier, Biroul programe şi proiecte  mediu 

Membri de rezervă:  

Camelia Elena GALAC VITAN -  consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării 

contractelor 

Nicoleta Elena IRIMIE  - șef birou, Biroul programe şi proiecte  mediu 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Arhitectului șef al județului Alba, 

Direcţiei juridică şi relaţii publice, Direcţiei dezvoltare și bugete, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor, Biroului programe şi proiecte mediu și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   
 

 

 

Nr. 577 

Alba Iulia, 6 decembrie 2016   



 

209 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția 

,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și 

pentru stațiile de transfer - Lot nr. 3: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în 

localitatea Blaj / Sîncel, L=0,88 km” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 21760/8 decembrie 2016 al Directiei gestionarea patrimoniului cu privire 

la privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ,,Construire 

drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și pentru stațiile 

de transfer - Lot nr. 3: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în localitatea Blaj / Sîncel, 

L=0,88 km”; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 7 și urm. din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic 

Numesc Comisia de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ,,Construire drumuri de acces 

pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și pentru stațiile de transfer - Lot 

nr. 3: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în localitatea Blaj / Sîncel, L=0,88 km” în 

următoarea componență: 

Președinte:    Florin Claudiu ROMAN - vicepreședinte, Consiliul Județean Alba; 

Membri titulari:  Paul Silviu TODORAN  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Sorin Ioan MAIER   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului;  

             Gheorghe POȘA   - reprezentantul administrației publice locale,  

      Comuna Șona; 

  Cornelia MAN  - reprezentantul Inspectoratului Județean în  

Construcții Alba. 

Membri de rezervă: Cecilia POPA   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             ing. Ioan POPA - dirigintele de șantier, S.C. Tulip Alba SRL                  

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor desemnate, Primăriei comunei Ohaba,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

 

 

  

Nr. 580 

Alba Iulia, 8 decembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor la investiția: 

„Consolidare corp drum județean DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar – 

Șeusa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos – DN 7, km 2 + 990 - km 4 + 925 

și lucrări similare pe DJ 107 C” 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Văzând referatul nr. 21748/8 decembrie 2016 al Directiei gestionarea patrimoniului cu privire 

la numirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor la investiția: „Consolidare corp drum județean DJ 

107 C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar – Șeusa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos – DN 7, km 2 + 

990 - km 4 + 925 și lucrări similare pe DJ 107 C” ; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat 

prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

 Articol unic 

Numesc Comisia de recepție finală a lucrărilor la investiția: „Consolidare corp drum 

județean DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drîmbar – Șeusa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vințu de Jos 

– DN 7, km 2 + 990 - km 4 + 925 și lucrări similare pe DJ 107 C” în următoarea componență: 

Președinte:    ing. Ioan BODEA  - director executiv, Direcția gestionarea  

       patrimoniului; 

Membri titulari:  ing.Floare PERȚA  - șef serviciu, Serviciul administrarea domeniului  

       public și privat 

ing.Paul Silviu TODORAN  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

ing.Ioan DĂRĂMUȘ   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului;  

ing.Aurelian Cosmin OLTEAN - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

   

Membri de rezervă: Cecilia POPA   - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului; 

Dan Aurelian CLEMNIC - inspector, Compartimentul Autoritatea  

 Județeană de transport; 

Secretariatul comisiei de recepție este asigurat de: 

             ing.Ioan Sorin MAIER  - consilier, Direcția gestionarea patrimoniului 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, persoanelor desemnate, Primăriei comunei Ohaba,  

Inspectoratului de Stat în Construcții Alba, Direcției gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi 

relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU   

 

  

 

Nr. 581 

Alba Iulia, 8 decembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind constituirea Comisiei de recepție a materialelor de promovare în cadrul Activității 3.2 și 3.3 

Promovarea expozițiilor permanente ale noului muzeu, MUSEIKON (traducere, design și tipar 

materiale expoziție conform proiect expozițional) în cadrul Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al 

icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21728/7 decembrie 2016 al Serviciului pentru implementarea 

Programului Alba-România 100 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba care 

conține propunerea privind constituirea Comisiei de recepție a materialelor de promovare în cadrul 

Activității 3.2 și 3.3 Promovarea expozițiilor permanente ale noului muzeu, MUSEIKON (traducere, 

design și tipar materiale expoziție conform proiect expozițional) în cadrul Proiectului „Museikon. Un 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

DISPUN 

Articol unic 

Aprob constituirea Comisiei de recepție a materialelor de promovare în cadrul Activității 3.2 

și 3.3 Promovarea expozițiilor permanente ale noului muzeu, MUSEIKON (traducere, design și tipar 

materiale expoziție conform proiect expozițional) în cadrul Proiectului „Museikon. Un nou muzeu al 

icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”  în următoarea componență: 

Membri titulari: 

 Dan Mihai POPESCU - consilier, Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Alba -  

   Manager Proiect; 

 Alina FRĂȚILĂ  - inspector, Serviciul pentru implementarea Programului Alba-

România 100; 

Aurora Petronela LUCA - consilier, Serviciul pentru implementarea Programului Alba-

România 100; 

 Membri supleanți: 

Nicoleta Noemi PREJBAN - consilier, Serviciul pentru implementarea Programului Alba-

România 100; 

Mihaela Anca DRĂGHICIU- consilier, Serviciul pentru implementarea Programului Alba-

România 100. 

    

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba; persoanelor desemnate în cadrul comisiei; Direcției juridice și 

relații publice, Serviciului pentru implementarea Programului Alba-România 100 și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

       Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 584 

Alba Iulia, 8 decembrie 2016  



 

212 

ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Autovehicule” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 21953/12 decembrie 2016 al  Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Autovehicule”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

DISPOZIŢIE 

  

Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Autovehicule”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Paul Marius HAȚEGAN  - şef serviciu, Serviciul administrativ 

Membri titulari: 

Romana Maria RUSU  - şef serviciu, Serviciul juridic-contencios 

Dana POTOPEA   - șef serviciu, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării  

    contractelor 

Radu Octavian NEAG -  consilier, Compartimentul administrarea terenurilor, clădirilor, 

rețelelor de alimentare cu apă  

Eugen DOBRA   - consilier, Compartimentul contabilitate-financiar 

Membri de rezervă:  

Felicia Carmen CAZACU - consilier, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării  

    contractelor  

An Maria TOMA  - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 

 

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

Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate,  Direcţiei dezvoltare şi bugete,   Direcţiei juridice 

şi relaţii publice, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

       Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

       DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Directorul general 

al societății „APA CTTA” S.A. Alba 

 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 21948/12 decembrie 2016 a Direcției dezvoltare și bugete privind 

aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Directorul general al societății „APA CTTA” S.A. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată, 

completată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob Scrisoarea de așteptări prin care autoritatea publică tutelară stabilește performanțele 

așteptate de la organele de conducere, respectiv Directorul general al Societății „APA CTTA” S.A. 

Alba, pentru mandatul 2016-2020 conform anexei - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societății „APA CTTA” S.A. Alba, Direcției dezvoltare și 

bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Alba. 

 

 

       Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                      Vasile BUMBU   
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului  

Județean Alba nr. 586/12 decembrie 2016 

 

 

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI 

privind postul de director general al Societății APA CTTA SA Alba 

 

 

 Prezentul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și ale 

H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 

109/2011.  

Acesta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de 

conducere și politica acționariatului privind conducerea Societății APA CTTA SA. 

 

 

I. REZUMATUL STRATEGIEI ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ 

SOCIETATEA APA CTTA SA 

Master Planul judeţean pentru infrastructură de apă/apă uzată aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 203 din 22 decembrie 2015, este un document strategic la nivel județean 

al cărui scopul principal este de a oferi o strategie de dezvoltare pe termen lung a infrastructurii de 

alimentare cu apă și de canalizare din Județul Alba până în anul 2040, respectiv pe o perioadă de 25 de 

ani după încheierea proiectelor ce se derulează prin POS Mediu 2007-2013, și o prioritizare a 

investițiilor în funcție de necesitățile de conformare la aquis-ul comunitar pentru sectorul de apă - apă 

uzată.  

Scopul Master Planului va fi atins odată cu atingerea următoarelor obiective: 

• o strategie integrată în domeniul alimentarii cu apă și canalizării apelor uzate, la nivel 

județean, pe orizontul de timp 2014-2040; 

• estimarea investițiilor necesare pentru conformarea la cerințele Directivelor Europene în 

sectorul de apă-apă uzată, în perioada 2014-2040; 

• îmbunătățirea managementului resurselor de apă și a stării corpurilor de apă din aria de 

proiect; 

• un operator de apă viabil, care operează la nivel regional și în mod eficient; 

• o strategie adecvată pentru dezvoltarea de noi proiecte pentru infrastructura de apă - apă uzată 

din județ; 

• obligațiile asumate de România în sectorul de apă și apă uzată se îndeplinesc în conformitate 

cu prevederile Tratatului de Aderare; 

• sunt atinse țintele privind conformarea infrastructurii de apă - apă uzată. 

Obiectivul specific este de a crea premisele pentru ca localitățile din cadrul Județului Alba să se 

conformeze corect și la termen cu obligațiile asumate în cadrul Tratatului de Aderare a României la 

Uniunea Europeană. Ca urmare a atingerii acestui obiectiv este de așteptat să se atenueze efectul negativ 

datorat deversării necontrolate a apelor uzate în emisari naturali, să se realizeze o colectare și epurare a 

acestora la standardele Europene, reducându-se astfel poluarea cursurilor de apă, iar nămolul rezultat 

din procesele de tratare/ epurare să fie utilizat/ valorificat eficient. 

Efortul alinierii la normele europene în domeniul apei și apei uzate necesită investiții 

considerabile, etapizate pe perioade îndelungate de timp. Resursele financiare fiind limitate, în 

vederea implementării măsurilor prevăzute în Master Plan se realizează o prioritizare a obiectivelor de 

investiții, în funcție de mai mulți factori printre care se numără necesitatea, eficiența, urgența și aportul 

investițiilor la ridicarea nivelului de performanță a sistemelor regionale de apă și apă uzată. 

 

II. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE 

LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE 

 

Potrivit Master Planului actualizat, conformarea Județului Alba în sectorul apă - apă uzată la 

legislația europeană privind calitatea apei potabile și reziduale vizează următoarele ținte:  

• până la sfârșitul anului 2018 în aglomerările urbane cu populație între 2.000 și 10.000 

locuitori în proporție de 100% și parțial, în limitele fondurilor disponibile, în aglomerările 

umane cu populație sub 2.000 de locuitori; 

• până în anul 2040 se va finaliza conformarea în restul aglomerărilor urbane cu populație 

sub 2.000 de locuitori, în funcție de eficienta investițiilor și suportabilitatea costurilor și 
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tarifelor de către populația comunităților locale. 

 

Pentru atingerea acestor ținte, serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare trebuie să 

asigure: 

• Generalizarea și continuitatea serviciilor; 

• Furnizarea serviciilor în condiții de siguranță (siguranța sistemelor și a populației 

beneficiare); 

• Adaptabilitate și eficiența operării pe termen lung; 

• Transparență în luarea deciziilor privind serviciile regionale de alimentare cu apă și 

canalizare; 

• Suportabilitatea costurilor și tarifelor de către populație. 

 

Aşadar, pentru perioada 2016-2020 se urmăreşte continuarea liniei de dezvoltare a societăţii 

prin respectarea și îmbunătățirea obiectivelor pe care Societatea APA CTTA SA ALBA şi le-a asumat 

în ultimii ani.  

Principalele obiective și direcții de acțiune sunt: 

 

Obiective generale: 

• îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor; 

• realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul 

atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; 

• dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

• protecția mediului; 

• asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie 

contracte de furnizare; 

• menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă 

și de canalizare concesionat; 

• îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

• menținerea unor prețuri și tarife cât mai scăzute pentru apă și canalizare, conform standardelor 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

• echilibrul financiar al Concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor; 

• creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii; 

• calitatea bună a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă; 

• menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și utilajelor. 

 

Obiective specifice: 

• îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri 

speciale; 

• îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrativ Teritoriale cuprinse 

în Contractul de Delegare; 

• rambursarea împrumutului subsidiar BEI accesat pentru cofinanțarea Programului SAMTID, 

potrivit graficului de plăți; 

• rambursarea creditului BRD accesat pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POS Mediu 

2007-2013, potrivit graficului de plăți; 

• rambursarea creditului ce va fi accesat pentru cofinanțarea proiectului finanțat din POIM 

2014-2020, potrivit graficului de plăți. 

Principalele direcții de acțiune 

1. Urmărirea obţinerii unei marje de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a 

societăţii, cât şi rambursarea creditelor şi stimularea personalului; stabilirea unei metodologii de calcul a 

tarifelor, bazată pe gradul de suportabilitate a populaţiei şi care să asigure autofinanţarea costurilor de 

exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în 

funcţionare; 

2. Monitorizarea costurilor de producţie şi de logistică şi optimizarea acestora, astfel încât 

îndeplinirea obiectivelor stabilite să se realizeze cu costuri minime. Pentru realizarea acestei  direcții se 

au în vedere activitatea de operare și întreținere, aprovizionarea și controlul stocurilor, controlul 

costurilor directe (inclusiv controlul pierderilor); 

3. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în beneficiul populaţiei şi al 

mediului în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de delegare; 

4. Asigurarea cu cash-flow a activității; 
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5. Asigurarea surselor necesare fondului IID în vederea achitării împrumuturilor și a 

conformării operatorului la cerințele Uniunii Europene în domeniul de activitate; 

6. Întreţinerea şi supravegherea continuă a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a sistemului 

de colectare şi epurare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare; 

7. Asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății; 

8. Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi tratarea 

nămolurilor, cu respectarea standardelor de calitate; 

9. Îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii, asigurarea continuității și siguranței 

serviciului precum și monitorizarea calității serviciului; 

10. Controlul şi asigurarea calităţii prin respectarea planurilor de control, calitate, verificări şi 

încercări pentru procesele de tratare şi distribuție apă  potabilă şi a planurilor de mentenanţă; 

11. Profesionalismul și performanța profesională prin instruirea, informarea și motivarea 

personalului societății; 

12. Creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a 

personalului societăţii. 

 

III. ÎNCADRAREA SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

ÎN CATEGORIA SERVICIULUI PUBLIC 

 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare defineşte serviciile comunitare de utilităţi publice ca totalitatea acţiunilor şi 

activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general 

ale colectivităţilor locale, printre care se află şi serviciile de alimentare cu apă, respectiv canalizarea şi 

epurarea apelor uzate.  

Serviciul public de furnizare apă şi canalizare, aşa cum este definit de Legea nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare reprezintă totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general, 

efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau 

industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, 

epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul 

acesteia. 

Prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

au fost încredințate operatorului regional, care are dreptul exclusiv de a furniza pe Aria de Competență a 

Autorității delegante, următoarele servicii:  

- Captarea apei brute, din surse de suprafață sau subterane 

- Tratarea apei brute 

- Transportul apei brute 

- Înmagazinarea apei potabile 

- Distribuție apă potabilă/ și sau industrial 

- Colectare, transport și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare 

- Epurare ape uzate și evacuarea apei epurate în emisar 

- Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din 

activitățile prevăzute mai sus. 

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE  

DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET 

 

Potrivit legislației în vigoare, respectiv O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea 

profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare destinațiile 

repartizării profitului sunt: 

• rezerve legale; 

• alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; 

• acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 

• constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi 

externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 

comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; 

• alte repartizări prevăzute de lege;  

• participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de 

venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu 
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acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; 

• minimum 50% dividende la bugetul local,  în cazul societăţilor naţionale, companiilor 

naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 

• profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte rezerve şi 

constituie sursa proprie de finanţare. 

În baza prevederilor legale enunțate şi potrivit Actului constitutiv, Adunarea Generală a 

Acționarilor are atribuții în a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea sa 

la fondul IID, conform prevederilor O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea 

Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii 

Europene. 

 

V. AȘTEPTĂRI  ALE AUTORITĂȚII PUBLIE TUTELARE ȘI ACȚIONARILOR PRIVIND 

CHELTUIELILE DE CAPITAL ȘI REDUCERILE DE CAPITAL 

 

Așteptările autorități publice tutelare  cu privire la cheltuielile de capital și reducerile acestora: 

- aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății cu 

respectarea legislației în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investițiilor publice, respectarea 

legislației privind achizițiile publice, respectarea dispozițiilor legale referitoare protecția mediului; 

- luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, a măsurilor pentru prevenirea  înregistrării plăților restante 

către furnizori și implicit înregistrarea de cheltuieli suplimentare (majorări şi penalități de întârziere, 

dobânzi); 

- îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze consumatorilor cu 

voința de plată redusă; 

- implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a 

exigențelor consumatorilor, pentru îmbunătățirea calității apei potabile, pentru implementarea metodelor 

eficiente de gestionare a nămolurilor prin metode de valorificare sau eliminare cu impact zero sau 

minim asupra mediului; 

- implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creșterea productivității 

muncii și creșterea performanței societății;  

- măsuri de administrare a infrastructurii. 

 

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII  

APLICABILĂ SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

 

Planul de investiții pe termen lung pentru perioada 2014-2040, cuprinde investițiile necesare 

pentru a atinge conformitatea deplină cu legislația europeană și națională în acest sector.  

Țintele pentru sectorul de apă și apă uzată la nivelul Județului Alba se bazează pe cerințele 

Directivelor nr. 91/271/CEE și nr. 98/83/CE și pe prevederile Tratatului de Aderare. Procentele 

stabilite la nivel național au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat și în județul Alba. 

Finanțarea investițiilor şi a datoriilor pe termen lung (credite) necesare realizării investițiilor se 

va efectua prin intermediul şi prin aplicarea mecanismului de finanțare IID. 
 Principalele surse de finanțare a Fondului de Întreținere, Înlocuire şi Dezvoltare, provin din: 

- vărsăminte din profitul net; 

- dividend; 

- redevență aferentă bunurilor concesionate Operatorului regional;  

- impozitul pe profit plătit de operator unității administrativ-teritoriale;  

- dobânzi aferente disponibilităților Fondului IID; 

- tva-ul plătit din fondul IID și recuperat ulterior de la bugetul de stat. 

Sursele proprii (fonduri proprii ) constituite din: 

• amortizarea mijloacelor fixe proprii; 

• vânzarea mijloacelor fixe; 

• repartizarea profitului net. 

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 va contribui la extinderea și 

modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările cuprinse între 2.000 și 10.000 locuitori 

echivalenți are ca obiective generale: 
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• Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și prevenirea riscurilor la standarde 

europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și 

utilizare eficientă a resurselor natural; 

• Protejarea și conservarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin 

promovarea investițiilor în sistemele de apă și apă uzata, managementul integrat al deșeurilor, protecția 

biodiversității și monitorizarea calității aerului. 

Programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora 

și în baza principiilor de oportunitate, eficiența, eficacitate și economicitate, se prezintă anual în anexă 

la bugetul de venituri şi cheltuieli al Operatorului și se supun aprobării Adunării Generale a 

Acționarilor. 

 

VII. DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU 

PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE 

SOCIETĂȚII APA CTTA SA 

 

Societatea APA CTTA SA ALBA este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la 

art. 2 pnct. 2 lit. b din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu 

modificările și completările ulterioare. 

Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 (cinci) 

administratori. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară şi 

revocabilă.  

Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi de  Adunarea Generală  a 

Acţionarilor, conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. 

Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii consiliului de administrație pot fi 

realeși în condițiile legii. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul administratorilor pentru o durată 

care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator. Preşedintele Consiliului de Administraţie 

nu poate fi Director General al societăţii. 

Conform Actului Constitutiv al societății, Consiliul de administraţie nu poate delega 

Directorului General următoarele:  

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;  

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; 

     c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;  

     d) supravegherea activităţii directorilor;  

     e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acesteia;  

     f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii. 

Responsabilităţile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de mandat. Contractul de 

mandat, precum şi orice modificare a acestuia vor fi aduse la cunoştinţa Asociaţiei Apa Alba. 

Directorul General reprezintă Societatea APA CTTA SA ALBA în relaţiile cu terţii şi poate 

delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei 

mandatului, cu condiţia ca Directorul General să informeze Consiliul de Administraţie.  

Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului. 

Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, principalele atribuții conform 

Actului Constitutiv fiind următoarele: 

a) administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi 

împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie; 

b) executarea angajamentele şi hotărârilor luate de Consiliul de Administraţie; 

c) să solicite preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale;  

d) să numească, să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, cu excepţia 

directorilor de departamente numiţi de Consiliul de Administraţie, precum şi să exercite autoritatea 

disciplinară asupra lor, conform structurii administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul 

de Administraţie; 

e) să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor 

Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor 

încredinţate Societăţii; 

f) alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile. 

În termen de 60 de zile de la numire, directorii elaborează şi prezintă consiliului de 

administraţie o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata 

mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. 
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Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a 

societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie, în mod regulat şi cuprinzător, asupra 

operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere. 

Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia 

îndeplinirii atribuțiilor lor. 

Directorul general supune aprobării consiliului de administraţie orice tranzacţie din categoria 

celor prevăzute la art. 52 alin. 1 din OUG 109/2011, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de 

tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, 

consiliul de administraţie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă 

tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 

Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie un raport în care 

sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia 

afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele 

sale strategice. 

Directorul general, are obligaţia să transmită autorităţii publice tutelare sau acţionarilor care 

deţin mai mult de 5% din capitalul social, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, 

situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la 

termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. 

Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât 

execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare. 

Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a 

anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter 

confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare. 

Directorii pot fi revocaţi de către consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite prin contractul 

de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptăţit la plata 

unor daune-interese, potrivit contractului de mandat. Pentru desemnarea noilor directori se aplică, în 

mod corespunzător, prevederile art. 35 din OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În cazul în care, din motive imputabile, directorii nu îndeplinesc indicatorii de performanţă 

stabiliţi prin contractele de mandat, consiliul de administraţie îi revocă din funcţie şi hotărăşte, în 

termenul prevăzut la art. 64
4
 din OUG 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

declanşarea procedurii de selecţie pentru desemnarea de noi directori, în conformitate cu prevederile art. 

35 di același act normativ. Directorii revocaţi nu mai pot candida timp de 5 ani de la data rămânerii 

definitive a hotărârii pentru funcţii similare. 

 

VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE 

SOCIETATEA APA CTTA SA 

 

Așteptările autorități publice tutelare cu privire la calitatea și siguranța serviciilor prestate de 

Societatea APA CTTA SA sunt: 

• asigurarea calității apei potabile furnizată utilizatorilor în condițiile Legii nr. 458/2002 privind 

calitatea apei potabile, republicată, a H.G. nr. 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere, 

inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a procedurii de autorizare sanitară a 

producției și distribuției apei potabile; 

• asigurarea debitului, presiunii şi calităţii apei la robinetul utilizatorului; 

• furnizarea continuă a serviciului 24h/24h și remedierea avariilor în timpul cel mai scurt; 

• reducerea pierderilor de apă; 

• implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor prin metode de valorificare sau 

eliminare cu impact zero sau minim asupra mediului. 

 

IX. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII  

ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE 

 

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative 

au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și 

profesional al organelor de conducere: 

1. Profesionalismului. Toate atribuţiile de serviciu care revin directorului trebuie îndeplinite cu 

maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce 

priveşte reglementările legale; 
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2. Imparțialitatea și nediscriminarea, principiu conform căruia directorul este obligat să aibă 

o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea atribuțiilor funcției; 

3. Integritate morală, principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau 

să abuzeze de funcția pe care o are; 

4. Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia directorul poate să-și exprime 

și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri; 

5. Onestitatea, cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia directorul în exercitarea 

mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare; 

6. Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de directori, 

în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; 

7. Confidențialitatea, principiu conform căruia directorul trebuie să garanteze 

confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de 

conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind iniţierea Procedurii de evaluare a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societății 

Parcul Industrial Cugir S.A. și constituirea  Comisiei de evaluare a acestora 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 21949/12 decembrie 2016 a Direcției dezvoltare și bugete privind iniţierea 

Procedurii de evaluare a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societății Parcul Industrial 

Cugir S.A., și constituirea  Comisiei de selecție a acestora;  

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată, 

completată și aprobată prin Legea nr. 111/2016; 

- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob iniţierea Procedurii de organizare a evaluării candidaţilor pentru Consiliul 

de administraţie al Societății Parcul Industrial Cugir S.A.    

Art. 2. Aprob Procedura de evaluare a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societății 

Parcul Industrial Cugir S.A. conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei dispoziții. 

Art. 3. Aprob constituirea Comisiei de selecție a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie 

al Societății Parcul Industrial Cugir S.A.  în componența prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a 

prezentei dispoziții. 

  

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Societății Parcul Industrial Cugir S.A., membrilor Consiliului de 

Administrație în funcție, Direcției dezvoltare și bugete, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului 

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

 

        Avizat pentru legalitate, 

             PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

      Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 587  

Alba Iulia, 12 decembrie 2016   
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Anexa nr. 1 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr.  587/12 decembrie2016 

 

 

PROCEDURA 

de evaluare  a candidaților pentru Consiliului de administraţie al societății Parcul Industrial 

Cugir S.A.  în conformitate cu O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează procedura de 

evaluare pentru funcțiile de membru al Consiliului de administrație al societății Parcul Industrial Cugir 

S.A. aflați în funcție, în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 

nr.722 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia. 

Potrivit prevederilor art. 28 al.(7) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, mandatul administratorilor care 

și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare 

care, conform art.45 din Hotărârea nr.722 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor 

prevederi din ordonanța menționată,  se efectuează de autoritatea tutelară prin comisia de selecție. 

În acest sens, Comisia de selecție constituită în componenţa prevăzută în anexa nr. 2 a 

Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Alba nr.  587/12 decembrie 2016, organizează evaluarea 

membrilor în funcție ai Consiliului de administrație, urmând a fi numiți de către Adunarea Generală a 

Acționarilor.     

Consiliul de administrație este format din 3 membri, durata mandatului acestora fiind de 4 ani. 

Membri Consiliului de Administrație în funcție, care au solicitat reînnoirea mandatului sunt: doamna 

ANDRONE Elisabeta Ana, domnul MUNTEAN Emil Nicolae și domnul SUCIU Horea. 

Evaluarea activității membrilor consiliului care solicită reînnoirea mandatului, este o apreciere 

sistematică, riguroasă, transparentă și de bune practici a membrilor consiliului, înfăptuită de către 

comisia de selecție. 

Procesul de desfășurare al evaluării se va efectua prin depunerea de către membrii Consiliului 

de administrație al societății Parcul Industrial Cugir S.A. aflați în funcție, a unui Raport de activitate la 

reînnoirea mandatului, raport ce va fi evaluat de către Comisia de selecție. 

Raport de activitate la reînnoirea mandatului, se va întocmit de fiecare membru al consiliului 

care solicită reînnoirea mandatului și va cuprinde sintetic cel puțin următoarele elemente: realizările 

relevante ale societății pe perioada mandatului, modul de îndeplinire al obiectivelor și criteriilor de 

performanță, contribuția la realizarea obiectivelor  societății prin participarea în comisii, comitete 

consultative la nivelul Consiliului de administrație, etc. 

 În urma evaluării Rapoartelor de activitate la reînnoirea mandatului ale membrilor Consiliului 

de administrație în funcție, Comisia de selecție va întocmi un Raport de evaluare a membrilor 

consiliului, care va cuprinde sintetic cel puțin modul de îndeplinire a obiectivelelor și criteriilor de 

performanță cuprinse în contractual de mandat.  

Rezultatele evaluării Comisiei de selecție, vor fi înaintate reprezentantului Județului Alba în 

Adunarea Generală a Acționarilor societății Parcul Industrial Cugir S.A. 

 

Calendarul desfășurării procedurii de evaluare: 

 

 Depunerea Raportului de activitate la reînnoirea mandatului de către administratorii 

în funcție, până la data de 19.12.2016, ora 14,00, la registratura Consiliului Județean 

Alba; 

 Întocmirea Raport de evaluare a membrilor consiliului, de către Comisia de selecție, 

până la data de 21.12.2016, ora 16,30; 
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Anexa nr. 2 a Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr. 587/12  decembrie 2016 

 

 

 

 

Comisia  de selecţie a candidaților pentru Consiliul de administraţie al societății Parcul Industrial 

Cugir S.A.,  în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 

 

Nr.crt. Funcţia  Numele şi prenumele Locul de muncă/funcţia deţinută 

1. Preşedinte  AITAI Marian Florin Consiliul Județean Alba -   director 

executiv  

Direcția dezvoltare și bugete 

2. Membru  OPRUȚA Elena Consiliul Judeţean Alba - director 

executiv  adjunct 

Direcția dezvoltare și bugete 

3. Membru  SUCIU Horațiu Zaharia Consiliul Judeţean Alba – 

 șef birou Resurse umane 

4. Secretar  RUS Gabriela Nicoleta Consiliul Judeţean Alba –   

inspector superior comp. 

 Dezvoltare economică 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind delegarea exercitării atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba 

domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui, 

în perioada 14-15 decembrie 2016 

 

 

 

    Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Având în vedere Invitația Muzeului Național Cotroceni și Fundației „Inter-Art” Aiud adresată 

Președintelui Consiliului Județean Alba având ca obiect participarea la vernisajul expoziției „Imaginile 

diversității”; 

 Având în vedere prevederile art. 104 alin. 1 lit. f,  precum și ale art. 107 alin. 2 din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  

În perioada 14-15 decembrie 2016 deleg exercitarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Alba domnului vicepreşedinte Alin Florin Cucui. 

 

 Prezenta dispoziţia se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, domnului 

vicepreşedinte Alin Florin Cucui,  direcţiilor și serviciilor, Biroului resurse umane și Biroului audit din 

cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

              Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 590 

Alba Iulia, 13 decembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Județean Alba în ședință ordinară 

pe data de 23 decembrie 2016 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba; 

 Având în vedere prevederile art. 94 alin. 1, alin. 3 și alin. 7 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 In temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN  

 

Art. 1. Convoc Consiliul Judeţean Alba în şedinţa ordinară pe data de 23 decembrie 2016, ora 

10
00

, ședință ce va avea loc în sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din 

municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1). 

Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:  

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al Judeţului Alba în 

domeniul public al Judeţului Alba şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor 

proprietate publică a Judeţului Alba situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu 

nr. 9 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului - 

monument istoric situat în comuna Roşia Montană, sat Roşia Montană, nr. 324, judeţul Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

3. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a 

Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului 

de transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba 

Inițiator : Roman Florin Claudiu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la ACORDUL DE 

FINANŢARE din data de 11 martie 2015 încheiat între Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba şi 

Raionul Ialoveni - prin Consiliul Raional Ialoveni din Republica Moldova, în vederea finanţării 

proiectului „Resistematizarea şi amenajarea Centrului expoziţional - muzeu Ialoveni” 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba 

cu Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, în vederea finalizării obiectivului de 

investiții „Reabilitare Palat Cultural Blaj, Judeţul Alba” 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului 

Alba, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituţiilor 

publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 

2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al 

Judeţului Alba, în anul 2017 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu 

al Judeţului Alba si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri  proprii  precum si efectuarea unor virari de credite pentru  bugetul fondurilor externe 

nerambursabile  pe anul 2016 

Inițiator : Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba 
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10. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare din data de 29 noiembrie 

2016 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

11. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare din data de 6 

decembrie 2016 

Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 

12. Întrebări, interpelări, declaraţii politice. 

 

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul 

Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: 

Prefectului Judeţului Alba, direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

 

                     Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

  

 

Nr. 592 

Alba Iulia, 16 decembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția 

,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și 

pentru stațiile de transfer - Lot nr. 3: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în 

localitatea Blaj / Sîncel, L=0,88 km” aprobată prin 

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 580/8 decembrie 2016 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Văzând referatul nr. 22337/16 decembrie 2016 al Direcției gestionarea patrimoniului cu privire 

la modificarea componenței Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția ,,Construire 

drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și pentru stațiile 

de transfer - Lot nr. 3: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în localitatea Blaj / Sîncel, 

L=0,88 km”; 

Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 580/8 

decembrie 2016; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 și urm. din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente 

acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului  

activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice (astfel cum a fost 

modificat și completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 346/2000); 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. 

Aprob înlocuirea domnului Florin Claudiu ROMAN - vicepreședinte al Consiliului Județean 

Alba în calitate de președinte al Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru investiția 

,,Construire drumuri de acces pentru Centrul de management integrat al deșeurilor Galda de Jos și 

pentru stațiile de transfer - Lot nr. 3: Construire drum de acces - Stație de transfer deșeuri în 

localitatea Blaj / Sîncel, L=0,88 km” cu domnul Alin Florin CUCUI - vicepreședinte al Consiliului 

Județean Alba. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 580/8 

decembrie 2016 rămân nemodificate. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, domnilor Florin Claudiu Roman și Alin Florin Cucui,   Direcției 

gestionarea patrimoniului, Direcţiei juridice şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

        Avizat pentru legalitate, 

            PREŞEDINTE,    SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

     Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 

   

  

 

 

 

Nr. 593 

Alba Iulia, 16 decembrie 2016  
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi desfăşurare a  concursului 

pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană  fizică, 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

 Analizând referatul nr. 22329/16 decembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la 

propunerea de aprobare a Regulamentului de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager, persoană  fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 177 alin. 1 din Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din Ordinul nr. 1082/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din 

spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

Art. 1. Aprob Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager, persoană  fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud - unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, conform 

anexei  la prezenta dispoziţie. 

Art. 2. Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

manager, persoană  fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 356/11 noiembrie 2013  își 

încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii. 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei juridice şi relaţii publice, Biroului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, Consiliului de administrație al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia, Consiliului de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.  

 

         Avizat pentru legalitate, 

             PREŞEDINTE,   SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

      Ion DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 594 

Alba Iulia,  16 decembrie 2016 
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Anexa Dispoziției Președintelui  

Consiliului Județean Alba nr.  594/16 decembrie 2016 

 

REGULAMENT 

de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea 

 funcţiei de manager, persoană fizică, 

 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

 

     Art. 1 (1) Ocuparea  funcţiei de manager la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul 

de Pneumoftiziologie Aiud - unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Judeţean Alba, denumite în 

continuare „spital”, se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ 

condiţiile:  

    a) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau 

juridic; 

    b) îndeplinesc una din următoarele condiţii: 

- să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, 

agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; 

- să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau 

administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii.  

     c) au cel puţin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii de învăţământ superior; 

     d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală; 

     e) sunt apţi din punct de vedere medical; 

     f) nu au vârsta de pensionare, conform legii; 

    g) au cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene. 

     (2) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizează 

de către Consiliul de administraţie al spitalului respectiv şi se desfăşoară, la sediul Consiliului Judeţean 

Alba, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului regulament. 

     Art. 2  Consiliul de Administraţie al spitalului, propune Președintelui Consiliului Județean Alba 

componența nominală a Comisiei de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului.  

     Art. 3  Concursul  se desfăşoară  în 2 etape, după cum urmează: 

     (1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul  de 

concurs, etapă eliminatorie; 

     (2) etapa de susţinere a probelor de evaluare ce cuprinde:     

     a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor; 

     b) proba de susţinere a proiectului de management; 

     c) interviul de selecţie; 

      (3) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00;  

      (4) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au 

promovat toate probele de evaluare şi au obţinut media finală de cel puţin 8,00; 

      (5) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului 

pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului pentru care a concurat . 

     Art. 4 (1) Numirea în funcţia de manager al spitalului se face prin dispoziţie a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

     (2) Managerul încadrat în condiţiile alin. 1 încheie contract de management cu autoritatea 

publică județeană prin Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, pe o perioadă de maximum 3 ani. 

          Art. 5 (1) Consiliul de administraţie al spitalului, publică în presa scrisă, pe site-ul spitalului, pe 

site-ul Consiliului Judeţean Alba, la sediul spitalului și la sediul Consiliului Judeţean Alba anunţul de 

concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia. 

     (2) Anunţul de concurs publicat la sediul spitalului şi la sediul Consiliului Judeţean Alba 

cuprinde: 

     a) denumirea funcţiei  scoasă la concurs; 

     b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului ; 

     c) criteriile de selecţie; 

     d) locul şi perioada de înscriere; 

     e) conţinutul dosarului de înscriere; 

     f) tema-cadru pentru proiectul de management; 

     g) bibliografia pentru concurs; 
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     (3) Anunţul de concurs postat pe site-ul spitalului şi pe site-ul Consiliului Judeţean Alba 

cuprinde pe lângă cele prevăzute la alin. 2 şi următoarele: 

     a) structura normată pe paturi, aflate în vigoare; 

     b) statul de funcţii si organigrama, aflate în vigoare; 

     c) regulamentul de organizare si funcţionare; 

     d) regulamentul intern; 

     e) bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016; 

     f) situaţia financiară la 30 septembrie 2016; 

     g) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 30 septembrie 2016; 

     h) dotarea cu aparatură a spitalului la 30 septembrie 2016; 

     i) indicatorii de performanţă ai managementului spitalului la data de 30 septembrie 2016. 

 

CAPITOLUL II  Organizarea concursului 

     Art. 6 (1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 

preşedinte, 4 membri şi un secretar, numiţi, pe baza nominalizărilor conform prevederilor art. 2 din 

prezentul regulament, prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba.                                                                   

     (2) Nu pot face parte din Comisia de concurs sau din Comisia de soluţionare a contestaţiilor, 

persoanele care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, în rândul candidaţilor.  

         Art. 7 (1) Consiliul de administraţie al spitalului, cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba, pune la 

dispoziţia Comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfăşurării concursului şi ia măsurile 

necesare asigurării securităţii informaţiilor pe toată perioada acestuia. 

     (2) Comisia de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii în ceea ce 

priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului 

probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie. 

     Art. 8 Comisia de concurs  are următoarele atribuţii: 

      a) stabilirea temelor pentru proiectul de management şi a bibliografiei pentru concurs, precum şi 

publicarea şi afişarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 din prezentul regulament; 

     b) studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor; 

     c) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor; 

     d) întocmirea listei  candidaţilor admişi la concurs; 

     e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfăşurării 

concursului; 

     f) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare; 

     g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru 

finalizarea concursului; 

     h) evaluarea candidaţilor; 

     i) stabilirea clasificării candidaţilor; 

     j) punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor necesare 

analizării şi soluţionării acestora.  

     Art. 9 (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluționează contestaţiile cu privire la 

respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă, la rezultatul probei de susţinere a proiectului de 

management, la rezultatul interviului de selecţie şi la rezultatul final al concursului.  

      (2) Deciziile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi se aduc la cunoştinţa 

contestatarului prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Alba şi pe site-ul Consiliului Judeţean Alba. 

     (3) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de 

soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru 

participare la concurs. 

     (4) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul testului grilă, a susţinerii proiectului de 

management, a interviului de selecţie sau a rezultatului final al concursului comisia de soluţionare a 

contestaţiilor va analiza lucrarea scrisă, proiectul de management, respectarea procedurii interviului de 

selecţie sau stabilirea rezultatului final doar pentru candidatul contestatar. 

     (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând punctajul final acordat 

de comisia de concurs în situaţia în care: 

     a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor 

formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor; 

     b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din testul grila 

sau punctajele proiectului de management nu au fost acordate potrivit grilei de punctare a proiectului de 

management, nu a fost respectată procedura interviului de selecţie, respectiv rezultatului final al 

concursului nu a fost stabilit corect. 

     (6) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii: 
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     a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs; 

     b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din testul grilă, punctajele de la 

proba de susţinere a proiectului de management au fost acordate potrivit grilei de punctare, a fost 

respectată procedura interviului de selecţie sau rezultatului final al concursului a fost stabilit corect. 

 

CAPITOLUL III  Înscrierea candidaţilor 

     Art. 10 Înscrierea candidaţilor se face la sediul Consiliului Judeţean Alba prin registratură în 

intervalul programului de lucru respectiv: între orele 8
00

-16
00

, de luni până joi și vineri între orele 8
00

-

14
00

, într-un interval care se încheie cu 10 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursului. 

Dosarul de înscriere se va preda de urgență Comisiei de concurs. 

     Art. 11 (1) Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente: 

a) cererea de înscriere; 

b) curriculum vitae; 

     c) copia actului de identitate; 

     d) copia diplomei de studii; 

     e) copia documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau 

management sanitar prevăzute la art. 1 alin 1 lit. b ori copia legalizată a diplomei de masterat sau 

doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ 

superior acreditată, potrivit legii; 

     f) copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, 

competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar; 

     g) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii de învăţământ superior sau copia 

carnetului de muncă; 

     h) cazierul judiciar; 

     i) adeverinţă din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 

     j) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost 

începută urmărirea penală asupra sa; 

     k) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 

    l) copie legalizată a certificatului de căsătorie dacă este cazul; 

    m) proiectul de management realizat de candidat; 

(2) Actele prevăzute la alin. 1 lit. c - g vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei. 

     Art. 12 (1) În termen de 2 zile de la data expirării termenului de înscriere, Comisia de concurs 

verifică/studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul prin înscrierea menţiunii 

„Admis” sau „Respins”. 

     (2) Rezultatul verificării/studierii  dosarelor de înscriere se afişează la sediul Consiliului 

Judeţean Alba şi pe site-ul Consiliului Judeţean Alba . 

     (3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia 

se va depune la registratura  Consiliului Judeţean Alba în intervalul programului de lucru respectiv: între 

orele 8
00

-16
00

, de luni până joi și vineri între orele 8
00

-14
00

. Contestaţia se va preda de urgenţă Comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor. 

     (4) Contestaţia se rezolvă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 48 de ore de la 

data expirării termenului de depunere a acestora. 

     (5) Concursul este continuat numai de candidaţii  declaraţi  „Admis”. 

 

CAPITOLUL IV  Desfăşurarea concursului 

         Art. 13 (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a 

cunoştinţelor, cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei. Această activitate se desfăşoară în condiţiile 

prevăzute la art. 7 alin. 1 din prezentul regulament. 

     (2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore. 

     (3) Testul-grilă conţine minim 30 de întrebări, din care 40% din domeniul legislaţiei specifice 

activităţii spitalului public şi 60% din domeniul managementului sanitar. 

     Art. 14 (1) Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui Comisiei de concurs, 

într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi în concurs. După multiplicare 

testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi 

impune desfăşurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare  sală se întocmeşte un plic 

sigilat care va conţine numărul de teste-grilă şi o rezervă egală cu numărul candidaţilor repartizaţi în 

sala respectivă. 

     (4) Persoanele care au participat la multiplicarea şi sigilarea plicurilor cu testele-grilă nu pot să 

părăsească spaţiile în care s-au desfăşurat aceste activităţi până la începerea probei. 
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     Art. 15 Întrebările se elaborează astfel încât: 

     a) conţinutul să fie clar exprimat; 

     b) formularea să fie în strictă concordanţă cu bibliografia stabilită pentru concurs; 

     c) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei pentru concurs; 

     d) să poată fi rezolvate în timpul stabilit. 

     Art. 16 (1) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 

îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor 

se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, 

potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada 

identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste 

identitatea sunt consideraţi absenţi. 

     (2) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din 

concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei 

de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea. 

     Art. 17 Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai pastă de culoare albastră. 

Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv. 

      Art. 18 (1) Notarea testului-grilă se face, cu respectarea baremului de corectare elaborat de 

membrii Comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, 

corespunzător notei 10. 

       (2) În situaţia în care există diferenţe mai mari de 1 punct între punctajele acordate de  membrii 

Comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv. 

     Art. 19 (1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul Consiliului Judeţean Alba şi pe site-ul 

Consiliului Judeţean Alba în termen de 24 de ore de la finalizarea probei. 

     (2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 

sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul. 

     (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. 

Contestaţia se va depune la registratura  Consiliului Judeţean Alba în intervalul programului de lucru 

respectiv: între orele 8
00

-16
00

, de luni până joi și vineri între orele 8
00

-14
00

. Contestaţia se va preda de 

urgenţă Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

     (4) Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 24 de ore de 

la data expirării termenului de depunere a acestora. 

         Art. 20 (1) Susţinerea proiectului de management se realizează de regulă într-un interval de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii testului grilă. 

     (2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a 

acestora şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba 

reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea proiectului de management, cu îndeplinirea cumulativă 

a următoarelor condiţii: 

     a) toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre rezultatul probei anterioare; 

     b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba anterioară. 

     (3) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de 

rezolvare a temei. 

     (4) Tema proiectului de management vizează spitalul pentru care candidează.  

     Art. 21 (1) Proiectului de management, se realizează individual de către candidaţi şi se dezvoltă 

într-un volum de maximum 8 - 10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 12,  Times New 

Roman, cu spaţiere la un rând, respectând următoarea structură: 

A) Descrierea situaţiei actuale a spitalului; 

B) Analiza SWOT a spitalului (calităţi, defecte/oportunităţi, ameninţări); 

C) Identificarea problemelor critice; 

D) Selecţionarea unei probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute; 

      E) Dezvoltarea planului de management, cu respectarea următoarei structuri: 

1. Scop 

2. Obiective-indicatori 

3. Activităţi: definire; încadrare în timp – Grafic Gantt;  resurse necesare – umane, materiale, 

financiare; responsabilităţi 

4. Rezultate aşteptate 

5. Monitorizare 

6. Evaluare - indicatori 

     (2) Proiectele sunt evaluate de Comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susţinerea 

acestei probe. 
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     (3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilită de către Comisia de concurs. 

Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator. Punctajul maxim este de 

10 puncte, corespunzător notei 10. 

      (4) În cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de  membrii 

Comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management. 

      (5) Grila de punctare a proiectului de management se elaborează de Comisia de concurs, se 

publică  pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi se afişează  la sediul acestuia, după încheierea perioadei 

de înscriere a candidaţilor. 

     Art. 22 (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul Comisiei de concurs, pe 

durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele Comisiei de concurs 

în cazul în care se pun întrebări suplimentare 

     (2) În urma susţinerii proiectului de management, membrii Comisiei de concurs stabilesc nota 

definitivă pentru această probă de evaluare. 

      Art. 23 (1) Rezultatul probei de susținere a proiectului de management se afişează la sediul 

Consiliului Judeţean Alba şi pe site-ul Consiliului Judeţean Alba în termen de 24 de ore de la finalizarea 

probei. 

     (2) Candidaţii care au obţinut la proba susţinerii proiectului de management o notă mai mică de 

7,00 sunt declaraţi respinşi şi nu pot continua concursul. 

     (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul probei de susținere a proiectului de management 

în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se va depune la registratura  Consiliului Judeţean Alba 

în intervalul programului de lucru respectiv: între orele 8
00

-16
00

, de luni până joi și vineri între orele 8
00

-

14
00

. Contestaţia se va preda de urgenţă Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

     (4) Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 24 de ore de 

la data expirării termenului de depunere a acestora. 

      Art. 24 (1) Interviul de selecţie se realizează de regulă într-un interval de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data susţinerii proiectului de management. 

     (2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, cu acordul tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a 

acestora şi cu acordul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs poate aproba 

reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului de selecție, cu îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 

     a) toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre rezultatul probei anterioare; 

     b) niciunul dintre candidaţi nu intenţionează contestarea rezultatului obţinut la proba anterioară. 

      (3) Interviul de selecţie se organizează în scopul aprecierii abilităţilor de îndeplinire a 

atribuţiilor funcţiei de manager de către candidat. 

     (4) Fiecare membru al Comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte "Fişa 

interviului de selecţie", conform anexei la prezentul regulament. 

     (5) Nota finală, este media notelor acordate de fiecare membru al Comisiei de concurs. 

Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. 

         Art. 25 (1) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul 

Comisiei de concurs. 

     (2) În cadrul interviului de selecţie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări: 

     a) întrebări deschise – situaţie în care candidatul dezvoltă date furnizate prin curriculum vitae; 

     b) întrebări închise - în scopul clarificării unor fapte, evenimente sau situaţii ce se pot ivi în 

exercitarea funcţiei; 

     c) întrebări ipotetice - cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite 

situaţii sau evenimente ipotetice; 

     d) întrebări de probă - cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin 

revenirea la subiectul anterior. 

     (3) Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, 

etnie, sex, stare materială sau origine socială ale candidaţilor. 

        Art. 26 (1) Rezultatul interviului de selecție se afişează la sediul Consiliului Judeţean Alba si pe 

site-ul Consiliului Judeţean Alba în termen de 24 de ore de la finalizarea probei. 

     (2) Candidaţii care au obţinut la interviul de selecţie o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi 

respinşi. 

     (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul interviului de selecţie în termen de 24 de ore de 

la afişare. Contestaţia se va depune la registratura  Consiliului Judeţean Alba în intervalul programului 

de lucru respectiv: între orele 8
00

-16
00

, de luni până joi și vineri între orele 8
00

-14
00

. Contestaţia se va 

preda de urgenţă Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

    (4) Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în timp de 24 de ore de 

la data expirării termenului de depunere a acestora. 
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CAPITOLUL IV  Dispoziţii finale 

       Art. 27 Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager, membrii Consiliului de 

administraţie ai spitalului pentru care se organizează concursul. 

      Art. 28 (1) Media finală a fiecărui candidat  este media aritmetică a notelor obţinute la testul-

grilă, proiectul de management şi interviul de selecţie, calculată cu două zecimale. 

     (2) În baza mediilor finale se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor la 

concurs. 

     (3) La medii egale, departajarea candidaţilor se face după media obţinută la testul-grilă, iar la 

menţinerea egalităţii, după nota obţinută la proiectul de management. 

     Art. 29 (1) Termenele prevăzute în prezentul regulament se calculează avându-se în vedere 

inclusiv ziua când au început şi ziua când s-au sfârşit. 

     (2) Termenele stabilite pe ore se calculează începând de la ora afişării. 

     (3) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se consideră că începe 

în prima zi de lucru următoare. 

     (4) Termenul care se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală se va prelungi până 

la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 

     Art. 30 (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea 

concursului, prin publicare pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi se afişează la sediul acestuia.    

     (2) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului,  în termen de 24 de ore de la 

data afişării. Contestaţia se va depune la registratura  Consiliului Judeţean Alba în intervalul 

programului de lucru respectiv: între orele 8
00

-16
00

, de luni până joi și vineri între orele 8
00

-14
00

. 

Contestaţia se va preda de urgenţă Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

    (3) Contestaţiile se adresează Comisiei de contestaţii în termen de 24 de ore de la data expirării 

termenului de depunere.  Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul Consiliului Judeţean Alba. 

     Art. 31 (1) În termen de 24 de ore de la finalizarea concursului şi rezolvarea contestaţiilor, 

preşedintele comisiei de concurs înaintează Consiliului de Administraţie al spitalului pentru care s-a 

organizat concursul, procesul-verbal cu rezultatele concursului, semnat pe fiecare pagină. 

     (2) Consiliului de Administraţie al spitalului care a organizat concursul, validează rezultatele 

concursului şi solicită Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba emiterea dispoziției de numire pentru 

persoana validată. 

     ART. 32 (1) Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele 

întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează de către Consiliul Județean Alba. 

     (2) Întrebările şi răspunsurile la proba de susținere a proiectului de management si la interviul 

de selecţie se înregistrează sau se consemnează în scris, şi se semnează de membrii comisiei şi de 

candidat. 

     (3) Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data 

afişării rezultatelor finale ale concursului. 

 

ANEXA  

la Regulamentul de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, 

persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud 

         

    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

    Unitatea sanitară .............................. 

    Comisia de concurs 

FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE 
    Candidat : nume, prenume……….. 

    Calificare( profesie, grad profesional, titlu academic )……………………… ........ 

    Data interviului ................................... 

_____________________________________________________________________________ 

| 1. Aptitudini de comunicare | - Excelente (10 - 9,50)                        | 

|                             | - Foarte bune (9,49 - 9,00)                    | 

|                             | - Acceptabile (8,99 - 7,00)                    | 

|                             | - Minime (6,99 - 5,00)                         | 

|                             | - Insuficiente (4,99 - 1,00)                   | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

| 2. Aptitudini şi cunoştinţe | - Excelente, capabil să îşi asume postul       | 

| manageriale                 | fără o pregătire prealabilă (10 - 9,50)        | 
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|                             | - Foarte bune, este necesară puţină            | 

|                             | pregătire (9,49 - 9,00)                        | 

|                             | - Bune, are cunoştinţe elementare, dar este    | 

|                             | capabil să înveţe (8,99 - 7,00)                | 

|                             | - Necesită multă pregătire (6,99 - 5,00)       | 

|                             | - Nu are aptitudini manageriale (4,99 - 1,00)  | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

| 3. Ambiţii profesionale     | - Fixează obiective foarte ambiţioase          | 

|                             | (10 - 9,50)                                    | 

|                             | - Scopuri de nivel înalt (9,49 - 9,00)         | 

|                             | - Obiective de nivel mediu (8,99 - 7,00)       | 

|                             | - Obiective limitate, nu este foarte ambiţios  | 

|                             | (6,99 - 5,00)                                  | 

|                             | - Se bazează pe alţii prea des, obiective      | 

|                             | minime (4,99 - 1,00)                           | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

| 4. Motivare                 | - Motivare excelentă, dorinţă puternică de a   | 

|                             | munci (10 - 9,50)                              | 

|                             | - Foarte interesat de post; pune multe         | 

|                             | întrebări (9,49 - 9,00)                        | 

|                             | - Dorinţă de a munci (8,99 - 7,00)             | 

|                             | - Puţin interesat de post (6,99 - 5,00)        | 

|                             | - Nu este interesat de post, impasibil         | 

|                             | (4,99 - 1,00)                                  | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

| 5. Potrivire de post        | - Excelent pentru acest post (10 - 9,50)       | 

|                             | - Foarte bun pentru acest post (9,49 - 9,00)   | 

|                             | - Satisfăcător pentru acest post (8,99 - 7,00) | 

|                             | - Incert pentru acest post (6,99 - 5,00)       | 

|                             | - Nesatisfăcător pentru acest post             | 

|                             | (4,99 - 1,00)                                  | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

| 6. Autocontrol              | - Are o excelentă abilitate de a se controla   | 

|                             | (10 - 9,50)                                    | 

|                             | - Siguranţă de sine, încredere în capacitatea  | 

|                             | sa de a rezolva problemele (9,49 - 9,00)       | 

|                             | - Autocontrol mediu (8,99 - 7,00)              | 

|                             | - Pare suprasolicitat, nervos (6,99 - 5,00)    | 

|                             | - Greoi, pare preocupat, îngrijorat            | 

|                             | (4,99 - 1,00)                                  | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

| 7. Impresie generală        | - Excelentă (10 - 9,50)                        | 

|                             | - Foarte bună (9,49 - 9,00)                    | 

|                             | - Bună (8,99 - 7,00)                           | 

|                             | - Satisfăcătoare (6,99 - 5,00)                 | 

|                             | - Nesatisfăcătoare (4,99 - 1,00)               | 

|_____________________________|_______________________________________________

_| 

     Nota obţinută* (Se trece nota interviului de selecţie, calculată, cu două zecimale, ca medie 

aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.) : ……….  

Evaluator ( membrul Comisiei de concurs )..............                 semnătura..........  data...............                                                              
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică, 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia din subordinea Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

 - referatul nr. 22728 din 21 decembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei 

de manager - persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - adresa nr. 19614 din 20 decembrie 2016 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Alba Iulia cu privire la nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia de 

concurs şi din Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - 

persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 22644/21 decembrie 2016. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 177 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din Ordinul nr. 1082/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din 

spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii; 

- art. 6 alin. 1 din Regulamentul de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoana fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 594/2016; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei de 

manager - persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, organizat în data de 20 

ianuarie 2017 - proba scrisă, după cum urmează: 

Preşedinte 

Gheorghe VIERU  - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de  

    Urgenţă Alba Iulia; 

Membri           
Camelia Ileana LAZĂR  - membru al consiliului de administraţie al Spitalului Judeţean de  

    Urgenţă Alba Iulia; 

Vasile BUMBU  - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba;  

Cristina GALOȘ  - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

Alexandru SINEA  - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publica Alba; 

Secretar  
Rodica Ramona BĂLȚAT - consilier superior, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 Art. 2. Aprob componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru 

ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, după 

cum urmează: 

Preşedinte 

Cornelia FĂGĂDAR - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de  
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    Urgenţă Alba Iulia  

Membri       
Mariana BOTA  - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de  

    Urgenţă Alba Iulia  

Horaţiu Zaharia SUCIU - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba; 

Narcis Sebastian MUNTEANU - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

Gabriela Dana TODEA - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publica Alba. 

Secretar 

Rodica Ramona BĂLȚAT - consilier superior, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Alba Iulia, Casei de Asigurări de Sănătate Alba, Direcţiei de Sănătate Publica Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 597 

Data:  21 decembrie 2016 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIE 

privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică, 

la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud din subordinea Consiliului Judeţean Alba 

 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând: 

 - referatul nr. 22728 din 21 decembrie 2016 al Biroului resurse umane cu privire la numirea 

Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei 

de manager - persoană fizică, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud și Spitalul de Pneumoftiziologie 

Aiud din subordinea Consiliului Judeţean Alba; 

 - adresa nr. 3792 din 21 decembrie 2016 a Consiliului de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Aiud cu privire la nominalizarea persoanelor care vor face parte din Comisia de 

concurs şi din Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager - 

persoană fizică, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 22645/21 decembrie 2016. 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 177 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 4 din Ordinul nr. 1082/2010 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din 

spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii; 

- art. 6 alin. 1 din Regulamentul de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea 

funcţiei de manager persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 594/2016; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta  

 

DISPOZIŢIE 

 

 Art. 1. Aprob componenţa Comisiei de concurs la concursul pentru ocuparea funcţiei de 

manager - persoană fizică, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, organizat în data de 20 ianuarie 

2017 - proba scrisă, după cum urmează: 

Preşedinte 

Gheorghe VIERU  - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului de  

    Pneumoftiziologie Aiud; 

Membri           
Camelia Ileana LAZĂR  - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului de  

    Pneumoftiziologie Aiud; 

Vasile BUMBU  - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba;  

Cristina GALOȘ  - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

Alexandru SINEA  - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publica Alba; 

Secretar  
Rodica Ramona BĂLȚAT - consilier superior, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 Art. 2. Aprob componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru 

ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, după cum 

urmează: 

Preşedinte 

Cornelia FĂGĂDAR - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului de  

    Pneumoftiziologie Aiud; 

Membri       
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Mariana BOTA  - membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului de  

    Pneumoftiziologie Aiud;  

Horaţiu Zaharia SUCIU - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba; 

Narcis Sebastian MUNTEANU - reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate Alba; 

Gabriela Dana TODEA - reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publica Alba. 

Secretar 

Rodica Ramona BĂLȚAT - consilier superior, Biroul resurse umane din cadrul aparatului de  

    specialitate al Consiliului Judeţean Alba 

 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Consiliului de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Aiud, Casei de Asigurări de Sănătate Alba, Direcţiei de Sănătate Publica Alba, persoanelor 

nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 598 

Data:  21 decembrie 2016 
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului „MUSEIKON. Un 

nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” LOT 1 – 

Dotări 3 şi LOT 2 – Dotări 6 din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014” 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 22896/23 decembrie 2016 al  Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon 

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

restaurată în Alba Iulia” LOT 1 – Dotări 3 şi LOT 2 – Dotări 6; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică având ca obiect: „Dotări pentru clădirea Museikon în cadrul proiectului „MUSEIKON. Un 

nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” LOT 1 –

Dotări 3 şi LOT 2 –Dotări 6 din cadrul Programului PA16/RO12 „Conservarea si revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural” finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014”, în 

următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Petronela Aurora LUCA  - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului  

                                                Alba - Romania 100             

Membri titulari: 

Dana POTOPEA   - şef  serviciu, Serviciul achiziții și monitorizarea implementării  

    contractelor 

Ioan POPA  -  consilier superior, Direcţia dezvoltare şi bugete -  

 Compartimentul contabilitate financiar  

 

Mihaela Anca DRĂGHICIU - consilier superior, Serviciul pentru implementarea Programului     

                                            Alba-Romania 100        

Ioan Gabriel VASIU          - consilier superior,  Serviciul juridic-contencios 

  

 

Membri de rezervă:  

Felicia Carmen CAZACU - consilier superior, Serviciul achiziții și monitorizarea  

    implementării  contractelor  

Angela RUSU   - consilier juridic, Serviciul juridic-contencios 
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Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Serviciului achiziții publice și monitorizarea implementării contractelor, 

Serviciului pentru implementarea Programului  Alba - România 100 și Biroului resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

 

Nr. 599 

Alba Iulia, 23 decembrie 2016  
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ROMÂNIA         

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREŞEDINTE 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin negociere fără publicare 

prealabilă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de 

levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul 

Iovului, nr. 7, județul Alba şi al Depozitului neconform de deşeuri Aiud, situat în municipiul Aiud, 

FN, județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare autorizate, precum şi 

analiza levigatului” 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 22900/23 decembrie 2016 al Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea prin negociere fără publicare prealabilă a contractului de achiziţie publică având ca 

obiect: „Servicii de vidanjare a bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, 

situat în municipiul Alba Iulia, strada Pârâul Iovului, nr. 7, județul Alba şi al Depozitului neconform de 

deşeuri Aiud, situat în municipiul Aiud, FN, județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii 

de epurare autorizate, precum şi analiza levigatului”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

     - art. 126 și urm. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare, emit prezenta 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

 Articol unic  
Aprob constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin negociere fără 

publicare prealabilă a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii de vidanjare a 

bazinului de levigat al Depozitului neconform de deşeuri Alba Iulia, situat în municipiul Alba Iulia, 

strada Pârâul Iovului, nr. 7, județul Alba şi al Depozitului neconform de deşeuri Aiud, situat în 

municipiul Aiud, FN, județul Alba, transportul şi deversarea levigatului în staţii de epurare 

autorizate, precum şi analiza levigatului”, în următoarea componenţă: 

Președinte cu drept de vot: 

Nicoleta Elena IRIMIE - șef  birou, Biroul programe şi proiecte  mediu            

Membri titulari: 

Camelia Ileana LAZĂR - şef  serviciu, Serviciul buget venituri 

Felicia Carmen CAZACU - consilier superior, Serviciul achiziții publice și monitorizarea  

    implementării  contractelor  

Cristel Sandu DĂUCEANU - consilier superior, Biroul programe şi proiecte  mediu        

Ana Maria TOMA           - consilier juridic superior,  Direcţia juridică şi relaţii publice -  

  Serviciul juridic-contencios  

 

Membri de rezervă:  

Camelia Elena GALAC VITAN - consilier superior, Serviciul achiziții și monitorizarea  

    implementării  contractelor  
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Ioan Gabriel VASIU  - consilier juridic, Direcţia juridică şi relaţii publice -   

  Serviciul juridic-contencios  

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, persoanelor nominalizate, Direcţiei juridică şi relaţii publice, 

Direcţiei dezvoltare şi bugete, Arhitectului șef al județului Alba, Serviciului achiziții publice și 

monitorizarea implementării contractelor, Biroului programe şi proiecte  mediu și Biroului resurse 

umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

 

 

 

Nr. 600 

Alba Iulia, 23 decembrie 2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE             

DISPOZIŢIE 

cu privire la modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de 

intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016 

 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 22916/27 decembrie 2016 al Direcţiei dezvoltare şi bugete privind 

modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma alocată din Fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016; 

Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 20/28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului 

general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne, bugetului 

fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri  proprii  pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 246/23 decembrie 2016 privind rectificarea 

bugetului general al Județului Alba, bugetul propriu al Județului Alba, a bugetelor instituțiilor publice 

și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și efectuarea unor virări de 

credite pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016; 

Având in vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art. 82 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 975/21 decembrie 2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-

teritoriale afectate de calamitați naturale produse de inundații; 

  În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea bugetului propriu al Județului Alba cu suma de 354,00 mii lei 

alocată din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016. 

Art. 2. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 246/2016 privind 

rectificarea bugetului general al Județului Alba, bugetul propriu al Județului Alba, a bugetelor 

instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum si 

efectuarea unor virări de credite pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2016, vor 

avea conținutul actualizat potrivit prevederilor art. 1 și constituie părți integrante ale prezentei 

dispoziții. 

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziții vor fi supuse spre validare Consiliului Județean Alba în 

prima ședință care va avea loc.  

Art. 4. Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba;  Administrației Județene a 

Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia și Direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                 Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE          SECRETARUL JUDEŢULUI, 

      ION DUMITREL              Vasile BUMBU   

 

Nr. 601 

Alba Iulia, 27 decembrie 2016  

NOTĂ: Anexele DISPOZIȚIEI CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA nr. 601/27 decembrie 2016  sunt 

publicate și pot fi consultate pe pagina de internet www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/
http://www.cjalba.ro/
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ORDINUL  NR. 467 

 

 Prefectul judeţului Alba; 

Având în vedere: 

- H.G. nr. 610/31.08.2016 prin care doamna Albu Mihaela Maria a fost numită să exercite, cu 

caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Alba, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 281 din 678/01.09.2016; 

- Adresa cu nr. A-3871 din 08.12.2016 a Centrului Militar Județean Alba, prin care se 

comunică desemnarea domnului lt. col. Cacoveanu Cornel in Comisia Mixtă de Rechiziții a Județului 

Alba; 

- Adresa cu nr. 1229234 din 20.12.2016 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu”  

Alba prin care se comunică desemnarea în Comisia Mixtă de Rechiziții a Județului Alba a domnului lt. 

col. Muntean Ioan; 

- Adresa cu nr. AB6_DEX17861 din 19.12.2016 a Administrației Județene a finanțelor publice 

Alba, privind desemnarea în Comisia Mixtă de Rechiziții a Județului Alba a domnului Banța Petre 

Sorin; 

- Adresa cu nr. 29586 din 14. 12.2016 a Oficiului Registrului Comețului de pe lingă Tribunalul 

Alba, privind reprezentarea instituției în cadrul Comisiei Mixte de Rechiziții a Județului Alba de către 

doamna Diana Adriana Arion; 

Având în vedere prevederile Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de 

servicii în interes public, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.410/2004, precum și ale 

H.G. nr.219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.132/2004 privind 

rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 

nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului; 

În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 

prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 

 

ORDIN: 

 

Art. 1. Se reorganizează Comisia mixtă de rechiziții a județului Alba având 

următoarea componență: 

Preşedintele Comisiei Mixte de Rechiziţii: 

Mihaela Maria ALBU   - prefectul judeţului Alba. 

 

Membri Comisiei Mixte de Rechiziţii: 

Lt. col. Cacoveanu Cornel - Împuternicit Comandant al Centrului Militar 

Judeţean Alba  

 

Lt. col. Muntean Ioan - Reprezentantul Inspectoratului de jandarmi 

judeţean Alba 

 

Insp. pr. Cordea Ciprian - Reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al 

judeţului Alba 

Cazacu Ovidiu - Şef serviciu verificarea legalităţii actelor 

administrative, juridic, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu 
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caracter reparatoriu, alegeri – Instituţia 

Prefectului - judeţul Alba 

Ref.sp. Banţă Petre Sorin - Reprezentantul Direcţiei Generală Regională a 

Finanţelor Publice Braşov - Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Alba 

Lt. col. Darius Necşoiu - Şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale Alba 

Jurist Diana Adriana ARION -Înlocuitor al  Directorului Oficiului Registrului 

Comerţului judeţean Alba 

Suciu Horaţiu    - Reprezentantul Consiliului Judeţean Alba 

 

Economist Corneliu Orzea  - Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a 

judeţului Alba 

Lt. Col. Zecheru Florin - Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba 

 

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor administrative, juridic, contencios 

administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, va comunica prezentul ordin 

Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – 

Structura Teritorială pentru Probleme Speciale - județul Alba, persoanelor în cauză, urmând a fi adus și 

la cunoștința membrilor comisiei.  

          

             Alba Iulia, 20 decembrie 2016 

 

 

 

 

 

 

PREFECT, 

Mihaela Maria ALBU 

 

 

          Şef serviciu, 

                   Ovidiu Cazacu 
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Prezentul Monitor Oficial al Județului Alba a fost editat în conformitate cu prevederile O.G. 

nr. 75 din 28 august 2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 

monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA 

VASILE BUMBU 
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